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MODULE 1: OVER HET GOOGLE DISPLAY  
Met het Google Display Netwerk kun u klanten in de digitale wereld bereiken via verschillende 
advertentie-indelingen. Dit netwerk omspant meer dan twee miljoen websites waarmee meer dan 
90% van de mensen op internet wordt bereikt. Via het Display Netwerk kunt u mensen bereiken 
terwijl ze hun favoriete websites bezoeken, een YouTube-video aan een vriend laten zien, hun Gmail-
account controleren of mobiele sites en apps gebruiken. 
 
Hoe het werkt 
AdWords heeft twee belangrijke netwerken: het zoeknetwerk en het Display Netwerk. Het 
zoeknetwerk van AdWords bereikt mensen wanneer ze zelf zoeken naar specifieke producten of 
services. Het Display Netwerk helpt u eerder in de koopcyclus iemands aandacht te trekken. Als u 
bijvoorbeeld een winkel voor kunstenaarsbenodigdheden heeft, kunt u de aandacht van een moeder 
trekken wanneer ze beoordelingen leest over de beste merken afwasbare verven, maar nog vóór ze 
haar peuter in het kinderzitje op de achterbank van haar auto zet en op weg gaat om inkopen te 
doen. 

Vind de juiste doelgroep 
Via het Google Display Netwerk kunt u de juiste doelgroep vinden op miljoenen websites. U kunt 
strategisch te werk gaan en uw boodschap op het juiste moment en op de juiste locatie aan 
potentiële klanten laten zien. 

• Bereik gebruikers op basis van zoekwoorden en onderwerpen: AdWords maakt gebruik 
van contexttargeting op basis van uw zoekwoorden of het specifieke onderwerpgebied van 
uw campagne om een doelgroep te vinden die geïnteresseerd is in uw bedrijf en 
waarschijnlijk sneller actie onderneemt. 

• Bepaal waar uw advertenties wilt weergegeven: In het Display Netwerk kunt u typen pagina's 
of specifieke websites voor uw advertenties selecteren, evenals doelgroepen aan wie u uw 
advertenties wilt weergeven. Met handmatige plaatsingen kunt u zelf aangeven op welke 
webpagina's, in welke online video's, in welke games, in welke RSS-feeds, op welke mobiele 
sites en in welke mobiele apps u uw advertentie wilt weergeven. U kunt zelfs voorkomen dat 
uw advertenties op sites worden weergegeven die u niet relevant acht. 

• Bereik gebruikers die al geïnteresseerd zijn in wat u aanbiedt: Geef uw advertenties weer op 
websites in het Display Netwerk voor specifieke groepen mensen (zoals mensen die uw site 
eerder hebben bezocht) door een remarketingcampagne op te zetten. Als u op grote schaal 
doelgroepen wilt bereiken en uw merkbekendheid wilt vergroten, zoals met tv-reclame 
mogelijk is, kunt u affiniteitsdoelgroepen gebruiken. Als u specifieke doelgroepen wilt 
bereiken die klaar zijn om een specifiek product of een specifieke service te kopen, gebruikt 
u in plaats daarvan in-market-doelgroepen. 

Gebruik uiteenlopende advertentie-indelingen 
Het Display Netwerk biedt u mogelijkheden om gebruikers aan te spreken met aantrekkelijke 
advertentie-indelingen. In het Display Netwerk kunnen advertentie-indelingen zoals beeld-, video- of 
rich media-advertenties worden weergegeven. Kleur en beweging trekken de aandacht, een animatie 
of een video kan een verhaal vertellen: het Display Netwerk van AdWords maakt het allemaal 
mogelijk.  
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Bereik uw doelen 

Display-advertenties bieden u de kans om een blijvende indruk op mensen te maken. Hier volgen 
enkele algemene doelen die u kunt bereiken door te adverteren in het Display Netwerk: 

• Meer producten of services verkopen 
• Klanten binden 
• Klanten aanspreken 
• Uw merkbekendheid vergroten 

Meet uw resultaten 
Met AdWords kunt u meten hoe succesvol u bent in het bereiken van uw doelen. Bekijk precies op 
welke webpagina's uw advertenties zijn weergegeven, welke advertenties de meeste klikken 
genereren en welke sites u de meeste verkopen opleveren tegen de laagste kosten. 
 
Op basis van uw campagnerapporten kunt u uw targeting- en biedstrategie aanpassen om zo veel 
mogelijk uit uw campagnes te halen. Wanneer uit uw gegevens blijkt dat de kans groter (of minder 
groot) is dat een klik vanuit een pagina in het Google Netwerk tot uw specifieke doel leidt 
(bijvoorbeeld online verkopen, registraties, telefoongesprekken of aanmeldingen voor een 
nieuwsbrief), kan het AdWords-systeem automatisch uw bod aanpassen zodat u binnen uw budget 
blijft, meerwaarde behaalt en uw zakelijke doelstellingen bereikt. 
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Waar advertenties kunnen worden weergegeven in het Display Netwerk 

Wanneer u adverteert in het Google Display Netwerk, kunnen uw advertenties worden weergegeven 
op een groot aantal websites, in mobiele apps en in videocontent. Hier volgen enkele voorbeelden: 

• Google AdSense-uitgeverssites, waaronder AdSense voor domeinen en AdSense voor 
foutmeldingen 

• DoubleClick Ad Exchange-uitgeverssites 
• Google-sites, zoals Google Finance, Blogger en YouTube (maar niet op Google Zoeken) 

 
Met meer dan twee miljoen sites in het Display Netwerk die meer dan 90 procent van alle 
internetgebruikers over de hele wereld bereiken (bron: comScore), beschikt u over talloze manieren 
om klanten te werven. Als u uw klanten op een effectieve manier wilt targeten, moet u echter eerst 
campagne-instellingen kiezen en targetingmethoden aan uw advertentiegroepen toevoegen waarin 
u de voorwaarden voor weergave van uw advertenties in het Display Netwerk opgeeft. 

Targetingmethoden die beschikbaar zijn voor uw advertentiegroep 
Targetingmethoden worden gebruikt om uw advertentie te koppelen aan plaatsen of doelgroepen in 
het Display Netwerk. Wanneer u adverteert in het Display Netwerk, heeft u veel targetingopties. 
Voordat u een optie kiest, is het belangrijk dat u het concept plaatsing begrijpt. Plaatsingen zijn 
locaties in het Google Display Netwerk waar uw advertenties kunnen worden weergegeven. Een 
plaatsing kan een website zijn, een specifieke pagina op een site, een mobiele app, videocontent of 
zelfs een afzonderlijk advertentieblok. 
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Laten we de drie categorieën targetingmethoden eens bekijken: 

Contexttargeting: relevante content van sites targeten 

 

U kunt op twee manieren targeten op basis van 
relevante websitecontent: 

• Contentzoekwoorden: Kies eerst woorden en 
woordgroepen die relevant zijn voor uw producten 
en services. Vervolgens zoekt AdWords sites met 
content die is gerelateerd aan uw zoekwoorden 
om daar uw advertenties weer te geven. Wanneer 
u zoekwoorden toevoegt aan een campagne van 
het type 'Alle functies' die het Display Netwerk 
target, vindt u de zoekwoorden op het 
tabblad Displayzoekwoorden, onder het 
tabblad Display Netwerk. Opmerking: Dit geldt 
voor zoekwoorden met Content 
als zoekwoordinstelling. 

• Onderwerpen: Deze optie is vergelijkbaar met 
zoekwoorden en hiermee kunt u uw AdWords-
advertenties plaatsen op websitepagina's over de 
onderwerpen die u kiest. U hoeft geen lijst met 
woorden of woordgroepen samen te stellen, maar 
kiest informatiecategorieën, zoals 'Auto's en 
voertuigen'. 

Google gebruikt zoekwoorden en onderwerpen om relevante plaatsingen in het Display Netwerk te 
zoeken op basis van website-inhoud en ander factoren om daar uw advertenties weer te geven. Deze 
plaatsingen zijn voorzien van het label automatische plaatsingen in de tabel met statistieken op het 
tabblad 'Plaatsingen'. 

Doelgroepen: specifieke groepen mensen bereiken 

 

U kunt uw advertenties op de volgende manieren 
targeten op basis van doelgroepen: 

• Doelgroepen: Afhankelijk van uw advertentiedoelen 
kunt u de doelgroep kiezen die het beste bij uw 
klanten past. Als u meer merkbekendheid wilt 
genereren, gebruikt u affiniteitsdoelgroepen om op 
grote schaal doelgroepen te bereiken, zoals met tv-
reclame mogelijk is. Als u zo veel mogelijk potentiële 
klanten wilt bereiken die affiniteit hebben met een 
bepaalde productgroep, kunt u aangepaste 
affiniteitsdoelgroepen toevoegen. Als u specifieke 
doelgroepen wilt bereiken die actief op zoek zijn naar 
producten of services die ze willen kopen, gebruikt u 
in plaats daarvan in-market-doelgroepen. 
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• U kunt ook zoekwoorden gebruiken om doelgroepen 
te bereiken die op zoek zijn naar producten of services 
zoals die van u. Met doelgroepzoekwoorden kunnen 
uw advertenties worden weergegeven aan mensen 
die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in bepaalde 
termen op basis van hun huidige en eerdere 
browsegedrag. Meer informatie over de instelling 
Doelgroep voor displayzoekwoorden. 

• Remarketing: Met deze optie kunt u mensen die uw 
website eerder hebben bezocht, bereiken terwijl ze 
andere sites in het Google Display Netwerk bekijken. 
Remarketing wordt naast interessecategorieën in uw 
account weergegeven. 

• Demografie: Met deze optie kunt u mensen bereiken 
van wie kan worden aangenomen dat ze behoren tot 
de demografische groep (leeftijd, geslacht en 
ouderlijke status) die u heeft gekozen. 

Met doelgroepen selecteert u niet handmatig plaatsen waar u uw advertenties wilt weergeven. De 
sites of apps waar uw advertenties worden weergegeven op basis van deze methoden, worden 
voorzien van het label automatische plaatsingen in de tabel met statistieken op het tabblad Plaatsingen. 

Targeting op zelfgekozen plaatsingen: specifieke websites en apps selecteren 

Wanneer u handmatig de plaatsingen in het Display Netwerk kiest, worden deze plaatsingen 
voorzien van het label zelfgekozen plaatsingen in de tabel met statistieken op het tabblad Plaatsingen. 
 
Met targeting op zelfgekozen plaatsingen kunt u afzonderlijke sites of mobiele apps kiezen waar u 
uw advertenties wilt weergeven. Als uw doorsnee klant bijvoorbeeld veel tijd doorbrengt op een 
specifieke website en u uw advertentie daar wilt weergeven, voegt u deze site toe als zelfgekozen 
plaatsing. 
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Hoe u uw advertenties kunt targeten op het Display Netwerk 

Een geschikt campagnetype kiezen 

Wanneer u een campagnetype, zoals 'Zoeknetwerk met Display Select' of 'Alleen in het Display 
Netwerk', kiest, bepaalt dit in grote lijnen waar klanten uw advertenties kunnen zien. Het 
campagnesubtype (bijvoorbeeld 'Standaard' of 'Alle functies') bepaalt welke campagne-instellingen 
en opties beschikbaar zijn, zoals welke typen advertenties u kunt ontwerpen. Als u wilt adverteren in 
het Display Netwerk, moet u een van drie campagnetypen kiezen. U kunt echter het subtype kiezen 
dat het beste voor u werkt. 
 

Campagnetype Locaties Apparaten 

Uw advertenties kunnen 
worden weergegeven in 
het Display Netwerk 
wanneer u een van de 
volgende campagnetypen 
kiest: 

• 'Zoeknetwerk met Display 
Select' 

• 'Alleen in het Display 
Netwerk' 

Uw advertenties 
kunnen overal worden 
weergegeven of alleen 
in bepaalde plaatsen, 
regio's of landen die u 
opgeeft. 

Uw advertenties kunnen op alle typen 
apparaten worden weergegeven, 
zoals desktopcomputers, tablets en 
mobiele apparaten, of alleen op 
apparaten die u opgeeft per model, 
besturingssysteem en meer. 
 
Deze geavanceerde optie is alleen 
beschikbaar voor bepaalde 
campagnes van het type 'Alleen in het 
Display Netwerk'. 

Targetingmethoden toevoegen aan uw advertentiegroepen 
Wanneer u targeting, zoals interessecategorieën of doelgroepen, toevoegt, laat u AdWords weten 
aan welke gebruikers u uw advertenties wilt laten zien terwijl ze browsen in het Display Netwerk of 
waar u uw advertenties wilt weergeven. U moet targeting toevoegen aan de advertentiegroepen in 
uw Display Netwerk-campagnes om uw campagne uit te voeren. 
 

1. Klik onder Alle campagnes op het tabblad Display Netwerk. 
2. Klik op + Targeting. 
3. Selecteer het dropdown-menu 'Targeting toevoegen' en kies een van de verschillende 

targetingmethoden. 
4. Kies de gewenste targeting. U kunt bijvoorbeeld 'Voetbalfans' kiezen. 
5. Klik op Sluiten en sla uw advertentiegroep op. 
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Over contexttargeting 

Contexttargeting is een van de manieren om uw display-advertenties weer te geven op sites, op 
webpagina's en in apps die deel uitmaken van het Display Netwerk. Deze targetingmethode gebruikt 
zoekwoorden en onderwerpen die u heeft gekozen om uw advertenties aan relevante sites te 
koppelen. Opmerking: Dit geldt alleen voor zoekwoorden met Content als zoekwoordinstelling. 

1. U kiest zoekwoorden en onderwerpen. 

Bij contexttargeting voegt u eerst contentzoekwoorden of onderwerpen toe aan advertentiegroepen 
voor uw campagnes in het Display Netwerk. Zoekwoorden zijn afzonderlijke woorden. Een onderwerp 
daarentegen is het concept of centrale thema van een webpagina. 

2. Ons systeem analyseert de webpagina's die het Display Netwerk vormen.  

Ons systeem analyseert de content van elke webpagina of URL in het Display Netwerk, waarbij 
rekening wordt gehouden met onder meer de volgende factoren: 

• Tekst 
• Taal 
• Linkstructuur 
• Paginastructuur 

Op basis van deze analyse wordt het centrale thema van elke webpagina bepaald. 

3. Uw advertentie wordt geplaatst.  

Op contentzoekwoorden 

Wanneer uw zoekwoord (met de zoekwoordinstelling Content) overeenkomt met het concept of het 
centrale thema van een webpagina, komt uw advertentie in aanmerking voor weergave op die 
webpagina (ook wel automatische plaatsing genoemd). Of uw advertentie daadwerkelijk wordt 
weergegeven, hangt af van een aantal factoren, zoals uw taal- en locatietargeting. 
  

Voorbeeld 
Stel dat u een advertentiegroep heeft gemaakt om de nieuwste modellen in uw autoshowroom te 
adverteren met zoekwoorden als zuinige auto's en elektrische auto's 2016. We gebruiken 
contexttargeting om te zoeken naar en uw advertenties te plaatsen op pagina's in het Display 
Netwerk die overeenkomen met deze zoekwoorden. 

Op onderwerp 

Als uw onderwerp overeenkomt met het centrale thema van een webpagina, kan uw advertentie op 
die webpagina worden weergegeven. Of uw advertentie daadwerkelijk wordt weergegeven, hangt af 
van een aantal factoren, zoals uw taal- en locatietargeting. 
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Voorbeeld 
We komen terug op het voorbeeld van de advertenties voor elektrische auto's. U kunt het 
subonderwerp Auto's en voertuigen > Voertuigen kopen > Specificaties, recensies en vergelijkingen van 
voertuigen aan uw advertentiegroep toevoegen. Hiermee kunt u alle pagina's in het Display Netwerk 
over recensies en vergelijkingen van voertuigen targeten, ongeacht of uw exacte zoekwoorden op de 
pagina voorkomen. 
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Over de advertentieveiling voor het Display Netwerk 

AdWords maakt gebruik van een advertentieveiling om te bepalen welke advertenties worden 
weergegeven, in welke volgorde ze worden getoond en hoeveel deze advertenties kosten. De 
advertentieveiling voor het Display Netwerk vertoont veel overeenkomsten met de 
advertentieveiling voor AdWords. Uw advertenties worden gerangschikt ten opzichte van de 
advertenties van andere adverteerders op basis van de advertentiepositie, die is gebaseerd op uw 
max. CPC-bod en uw kwaliteitsscore. Dit betekent dat als uw kwaliteitsscore zich voldoende 
onderscheidt van de score van de eerstvolgende adverteerder onder u, u mogelijk een hogere positie 
inneemt dan die adverteerder, hoewel deze een hoger bod kan hebben uitgebracht. 
 
Net als voor de AdWords-veiling geldt dat uw max. CPC-bod niet de prijs hoeft te zijn die u betaalt per 
klik. De prijs die u betaalt, oftewel de werkelijke CPC, hangt af van de uitkomst van de veiling en ligt 
vaak lager dan het max. CPC-bod. U betaalt het bedrag dat vereist is voor een hogere positie dan de 
advertentiepositie direct onder uw positie of om de veiling te winnen (indien aanwezig). 
De advertentieveiling voor het Display Netwerk verschilt op de volgende manier van de AdWords-
veiling: 

• U betaalt het vereiste bedrag voor een hogere positie dan de eerstvolgende 
advertentie alleen voor extra klikken die u ontvangt dankzij uw huidige positie. 

• U betaalt voor de rest van de klikken de prijs voor de volgende advertentiepositie. 
• U betaalt mogelijk extra servicekosten voor advertenties die gebruikmaken 

van doelgroeptargeting. In dat geval wordt uw maximumbod verlaagd voordat de veiling 
plaatsvindt en worden de kosten opgeteld bij de slotprijs van de veiling.  

Over extra klikken 
Verschillende advertentieposities hebben een andere zichtbaarheid en genereren daarom een 
verschillend aantal klikken. In een advertentieblok met twee advertentieposities kan uw advertentie 
bijvoorbeeld tien klikken genereren omdat deze zich op de meest zichtbare toppositie bevindt, maar 
slechts acht klikken wanneer deze zich op de minder zichtbare tweede positie bevindt. Hier worden 
de twee aanvullende klikken 'extra klikken' genoemd, omdat deze zijn gegenereerd op de hoogste 
positie, in vergelijking met de tweede positie. 
 
In dit voorbeeld lijkt het verschil in zichtbaarheid tussen de twee posities vrij klein, omdat er een 
vergelijkbaar aantal klikken wordt gegenereerd. De veiling voor advertenties in het Google Display 
Netwerk is bedoeld om ervoor te zorgen dat adverteerders een eerlijke prijs betalen voor extra 
klikken. 
 
De adverteerder die de hoogste positie behaalt, betaalt gewoonlijk voor de extra klikken ongeveer 
een cent meer dan wat moet worden betaald om een hogere positie in te nemen dan de 
adverteerder onmiddellijk hieronder. Voor de resterende acht klikken wordt een lagere prijs betaald; 
het bedrag dat had moeten worden betaald voor een tweede positie. 

In het kort 

De werkelijke CPC die een adverteerder betaalt, is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de 
biedingen en de kwaliteitsscores van adverteerders met een lagere positie (inclusief alle 
toepasselijke servicekosten). De wegingen zijn op basis van de extra prestaties van de positie. 
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Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe dit werkt. We maken ze eenvoudiger door ervan uit te 
gaan dat de advertenties een gelijke kwaliteitsscore hebben. 
 
Voorbeeld: advertentieveiling voor een advertentieblok waarin één advertentie wordt weergegeven 

Adverteerder Max. CPC-bod Kwaliteitsscore Advertentie weergegeven? 

Alice € 5 10 Weergegeven 

Bob € 3 10 Niet weergegeven 

Charlie € 1 10 Niet weergegeven 

In dit voorbeeld zijn er drie adverteerders met dezelfde kwaliteitsscore die concurreren om een 
advertentieblok waarin slechts één advertentie kan worden weergegeven. Alice wint de veiling 
omdat zij het hoogste biedt, op basis van een combinatie van Max. CPC-bod en de kwaliteitsscore. 
 
Het bedrag dat nodig is om boven de eerstvolgende advertentie, van Bob, uit te komen, is € 3,01. 
Omdat in dit advertentieblok slechts één advertentie kan worden weergegeven, worden alle klikken 
die Alice ontvangt beschouwd als extra klikken in vergelijking met het aantal klikken dat ze zou 
hebben ontvangen in een lagere positie. In dit voorbeeld betekent het dat de advertentie niet wordt 
weergegeven, omdat er geen lagere positie is. Daarom betaalt Alice een werkelijke CPC van € 3,01 
per klik. 
 
Voorbeeld: advertentieveiling voor een advertentieblok waarin twee advertenties worden 
weergegeven 

Adverteerder Max. CPC-bod Kwaliteitsscore Advertentie weergegeven? Relatieve CTR van positie 

Alice € 5 10 Weergegeven 3,0 

Bob € 3 10 Weergegeven 1,0 

Charlie € 1 10 Niet weergegeven N.v.t. 

Stel dat in het advertentieblok meer dan één advertentie wordt weergegeven. We gebruiken 
'relatieve CTR van de positie' om aan te duiden dat niet alle advertentieposities even goed zichtbaar 
zijn, en dat hogere advertentieposities meer klikken kunnen opleveren dan lagere. (CTR staat voor 
clickthrough rate of klikfrequentie.) 
 
In dit specifieke voorbeeld is de hoogste positie veel beter zichtbaar dan de tweede positie: de 
advertentie genereert drie keer zoveel klikken in de hoogste positie dan zouden zijn gegenereerd in 
de tweede positie. 
 
Alle klikken op de advertentie van Bob worden als extra klikken beschouwd vergeleken met het 
aantal dat deze in een lagere positie zou hebben gegenereerd, waarbij de advertentie niet zou zijn 
weergegeven. Daarom betaalt Bob een werkelijke CPC van € 1,01 per klik. 
De werkelijke CPC voor Alice in dit voorbeeld hangt enerzijds af van de extra klikken die ze ontvangt 
omdat ze de hoogste positie inneemt en anderzijds van de werkelijke CPC van Bob. Op basis van de 
relatieve CTR van de positie genereert de advertentie van Alice drie keer zo veel klikken dankzij de 
hoogste positie vergeleken met de tweede positie. Daarom wordt twee derde van haar klikken 
beschouwd als extra klikken, terwijl ze de resterende klikken zou hebben ontvangen als ze de tweede 
positie had ingenomen. 
 
Als Alice in totaal drie klikken ontvangt, betaalt ze voor de eerste klik dezelfde prijs als Bob. Voor de 
volgende twee klikken betaalt ze € 3,01, namelijk de prijs die nodig is om een positie boven Bobs 
advertentie in te nemen. Haar kosten zien er als volgt uit: 
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Klikken CPC Totale kosten 

1 € 1,01 € 1,01 

2 € 3,01 € 6,02 

Totaal: 3 Werkelijke CPC: € 2,34 Totaal: € 7,03 

Haar werkelijke CPC bedraagt € 2,34, wat gelijk is aan het totaal dat ze heeft uitgegeven gedeeld 
door de klikken die ze heeft ontvangen. 
 
De werkelijkheid ligt natuurlijk gecompliceerder dan de vereenvoudigde voorbeelden hierboven. 
Google voert soms veilingen uit waarbij wordt bepaald dat het beter is om één advertentie weer te 
geven dan meerdere advertenties in een advertentieblok dat groot genoeg is voor meerdere 
advertenties. Deze beslissingen worden genomen tijdens de veilingen en de werkelijke CPC's van 
weergegeven advertenties worden berekend op basis van dezelfde principes en mechanismen als in 
de vereenvoudigde voorbeelden hierboven. 
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Informatie over het campagnetype 'Zoeknetwerk met Display Select' 

Met het campagnetype 'Zoeknetwerk met Display Select' kunt u mensen bereiken die op Google 
zoeken en sites op internet bezoeken. In dit artikel worden de basisprincipes van dit campagnetype 
uitgelegd, wat de verschillen zijn met het campagnetype 'Alleen in het Zoeknetwerk' dat 
vergelijkbare functies heeft, en hoe u een campagne kunt wijzigen in 'Zoeknetwerk met Display 
Select'. 

Hoe het werkt 
U beheert campagnes van het type 'Zoeknetwerk met Display Select' op dezelfde manier als 
campagnes van het type 'Alleen in het Zoeknetwerk': u stelt een budget in, kiest relevante 
zoekwoorden, maakt advertenties en stelt biedingen in. 
 
Uw advertenties kunnen worden weergegeven wanneer potentiële klanten op Google Zoeken of op 
sites van zoekpartners zoeken naar termen die overeenkomen met uw zoekwoorden. Ze kunnen ook 
worden weergegeven op relevante internetpagina's die deel uitmaken van het Google Display 
Netwerk. Uw advertenties worden echter selectief in het Display Netwerk weergegeven en biedingen 
worden geautomatiseerd, waardoor u mensen bereikt die hoogstwaarschijnlijk zijn geïnteresseerd in 
de door u geadverteerde producten en services. 

Campagnetypen vergelijken 
  'Alleen in het zoeknetwerk' 'Zoeknetwerk met Display Select' 

Advertentieplaatsing Standaard en Alle functies 
    Resultaten van Google 
Zoeken, 
    sites van zoekpartners 

Standaard en Alle functies 
    Resultaten van Google Zoeken, 
    sites van zoekpartners, 
    sites en video's in het Google Display 
Netwerk 

Advertentie-
indelingen 

Standaard 
    Tekstadvertenties* 
 
Alle functies 
    Tekstadvertenties* 
    Shopping-advertenties 
    Dynamische 
zoekadvertenties 
    Advertenties in apps en 
digitale content 
 
*Inclusief zoekwoord invoegen 

Standaard 
    Tekstadvertenties* 
 
Alle functies 
    Tekstadvertenties* 
    Beeldadvertenties 
    Advertenties gemaakt met het 
Hulpprogramma voor het maken van 
display-advertenties 
    Advertenties in apps en digitale 
content 
 
*Inclusief zoekwoord invoegen 

Targeting Standaard 
    Zoekwoorden 
 

Standaard 
    Zoekwoorden 
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Alle functies 
    Zoekwoorden 
    Alleen remarketinglijsten 
voor zoekadvertenties 

Alle functies 
    Zoekwoorden 
    Plaatsingen 
    Alleen remarketinglijsten voor 
zoekadvertenties 
    Opties voor sitecategorieën 

Bieden Standaard en Alle functies 
    Handmatig en automatisch 
bieden 
    voor het Zoeknetwerk 

Standaard en Alle functies 
    Handmatig en automatisch bieden 
    voor het Zoeknetwerk 
    Automatisch bieden voor het 
    Google Display Netwerk 

  
Houd rekening met het volgende 
Als u campagnes van het type 'Alleen in het Zoeknetwerk' heeft uitgevoerd en overstapt naar het 
type 'Zoeknetwerk met Display Select', ziet u mogelijk een toename in het aantal conversies 
(gemiddeld 15 procent) tegen kosten die 15 procent hoger liggen (in de meeste gevallen). 

Een campagne upgraden 
1. Log in bij AdWords. 
2. Klik op het tabblad Campagnes. 
3. Ga naar Instellingen. 
4. Selecteer een campagne om te upgraden. Opmerking: U kunt campagnes van het type 

'Alleen in het Display Netwerk' niet upgraden naar 'Zoeknetwerk met Display Select'. 
5. In het gedeelte Type klikt u op Bewerken. 
6. Klik op het dropdown-menu en selecteer 'Zoeknetwerk met Display Select'. 
7. Klik op Opslaan. 
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Een effectieve mobiele site maken  

Mensen die geavanceerde mobiele apparaten, zoals iPhones of Android-telefoons, gebruiken, 
kunnen standaard-AdWords-advertenties en standaardwebsites te zien krijgen. Dat potentiële 
klanten uw desktopwebsite op een mobiele telefoon kunnen zien, betekent echter nog niet dat uw 
site geschikt is voor mobiele apparaten. 
 
Het is handig een mobiele website te maken die speciaal is aangepast voor het kleine scherm en het 
gebruikers gemakkelijk maakt een aankoop te doen of andere actie uit te voeren op uw site. Zo kunt 
u een zo groot mogelijk aantal mobiele klanten bereiken. 

 

Richt u bij het ontwerp van uw site op eenvoudige navigatie en het benadrukken van lokale opties 
van uw bedrijf. AdWords gebruikt de laadsnelheid van uw pagina ook om het nut ervan te bepalen 
voor uw klanten. 
 
Ga na hoe uw site presteert op het gebied van mobielvriendelijkheid en snelheid, en ontdek 
mogelijke verbeterpunten. Test uw site. 

Praktische tips voor het ontwerpen van een mobiele site 
Wanneer u een mobiele website maakt, is het handig strategieën te gebruiken waarmee u optimaal 
kunt inspelen op het formaat van mobiele schermen en de manier waarop mensen hun telefoons 
gebruiken. Met deze strategieën kunt u uw mobiele site gebruiksvriendelijker maken voor klanten 
zodat ze hun doelen op uw site kunnen bereiken. En dat leidt voor u weer tot een hoger rendement. 

Online verkoop  

• Vereenvoudig de sitenavigatie. Stroomlijn uw sitemenu en zorg ervoor dat alles zichtbaar en 
leesbaar is zonder dat de gebruiker hoeft in te zoomen. 

• Maak informatie toegankelijk. Gebruik uitvouwbare productafbeeldingen zodat mensen 
producten kunnen bekijken voordat ze deze kopen. 

• Help mensen bij hun aankoop. Geef instructies of knoppen voor 'nu kopen' duidelijk en 
prominent weer en gebruik zo mogelijk bestaande accountgegevens om de gegevensinvoer 
voor uw klanten te beperken. 

• Geef mensen de mogelijkheid verder te gaan op een desktopcomputer. Maak het mensen 
gemakkelijk om terug te gaan naar hun winkelwagentje op hun 
desktopcomputer, zodat ze hun aankoop kunnen voltooien. 
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Telefoongesprekken  

• Gebruik click-to-call-knoppen of -links. Zorg ervoor dat mensen uw nummer niet hoeven te 
onthouden of moeten inzoomen om dit te zien. 

• Beperk het aantal menuopties. Maak het duidelijk dat bellen de beste manier is om contact op 
te nemen met uw bedrijf. Geef een klikbaar telefoonnummer of klikbare knop weer op elke 
pagina van uw site. 

• Vermijd afleiding. Geef promoties en andere instructies niet te prominent weer, zodat 
mensen zich kunnen focussen op u bellen. 

Formulieren of leads  

• Vereenvoudig uw formulieren. Zorg ervoor dat mensen uw formulieren snel kunnen openen en 
dat de gegevensinvoer beperkt is en gemakkelijk met duimen kan worden gedaan. 

• Beperk scrollen en zoomen. Uw formulier moet niet groter zijn dan de beschikbare ruimte op 
een mobiel scherm. Als mensen moeten scrollen en zoomen, maken ze eerder fouten 
wanneer ze hun gegevens invoeren. 

• Denk goed na voordat u uw gegevensvelden kiest. Zorg ervoor dat de informatie waar u om 
vraagt in uw formulier, gemakkelijk toegankelijk is en snel kan worden gevalideerd. Gebruik 
validatie om fouten voor niet-ingevulde velden weer te geven. 

Winkelbezoeken  

• Spoor gebruikers aan u te bezoeken. Maak het duidelijk dat mensen het beste uw fysieke 
winkel kunnen bezoeken. Geef op elke pagina van de site een kaart, locatieknop of 
pictogram weer met een rechtstreekse link naar het fysieke adres en de openingstijden van 
uw winkel. 

• Beperk de hoeveelheid content. Stroomlijn de informatienavigatie op uw site zodat mensen 
voldoende informatie krijgen om ze over te halen uw winkel te bezoeken. 

• Vermijd afleiding. Met promoties kunt u mensen ervan overtuigen uw winkel te bezoeken, 
maar ze moeten de navigatie niet bemoeilijken. 

Informatie en naamsbekendheid  

• Vereenvoudig de navigatie. Gebruik een eenvoudig menu en grotere tekst zodat mensen 
gemakkelijk producten kunnen onderzoeken voordat ze een aankoop doen. Aangezien een 
mobiel scherm kleiner is, moet u uw menuopties beperken zodat mensen zich kunnen 
focussen op wat belangrijk is. 

• Zorg voor consistentie tussen verschillende apparaten. Hoe langer het duurt voordat een klant 
besluit een aankoop te doen, hoe groter de kans dat hij onderzoek doet op meerdere 
apparaten voordat de transactie wordt voltooid. Sla selecties van klanten op en geef ze zo de 
mogelijkheid verder te gaan waar ze zijn gebleven. 

• Geef een link naar de startpagina weer. Als een gebruiker niet verder kan gaan met zijn 
onderzoek, zorgt u ervoor dat hij gemakkelijk kan teruggaan naar de startpagina om opnieuw 
te beginnen. 

Websites die niet zijn geoptimaliseerd voor mobiele apparaten  
Met AdWords kunt u tekstadvertenties weergeven aan klanten die 
Google Zoeken gebruiken op een geavanceerd mobiel apparaat, zoals een 
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iPhone of Android-telefoon, ongeacht of u een mobiele website heeft. Smartphones beschikken over 
een volledige internetbrowser (net als een desktopcomputer), zodat een klant die op de pagina met 
zoekresultaten op uw standaardtekstadvertentie klikt, uw standaard HTML-website kan bezoeken. 

Houd rekening met het volgende 

Zorg ervoor dat uw bestemmingspagina geen Flash-content bevat. Flash wordt momenteel niet 
ondersteund op iPhones of iPads en wordt slechts beperkt ondersteund op Android- en andere 
geavanceerde mobiele apparaten. Als ons systeem vaststelt dat uw bestemmingspagina veel Flash-
content bevat, wordt de weergave van uw advertenties automatisch beperkt voor geavanceerde 
mobiele apparaten. 
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MODULE 2 EEN CAMPAGNE IN HET DISPLAT NETWER INSTELLEN 

Over campagne-instellingen 

Stem uw campagne af door uw campagne-instellingen aan te passen. De campagne-instellingen die u 
selecteert, zijn van toepassing op alle advertenties in een campagne. Het type campagne dat u kiest, 
bepaalt welke instellingen beschikbaar zijn. 

Betekenis van verschillende campagne-instellingen 
 

Instelling Beschrijving Referenties 

Campagnenaam Hier geeft u een naam op voor uw campagne. 
Hoewel AdWords een standaardnaam voorstelt, 
kunt u het beste een naam kiezen die duidelijk het 
thema van de campagne beschrijft, zodat u deze 
eenvoudig kunt terugvinden in uw account. De 
naam van uw campagne is niet zichtbaar voor 
klanten. 

  

Campagnetype Op basis van het campagnetype dat u kiest, wordt 
de opzet van uw campagne aangepast voor uw 
doelen. 
U kunt ook een of meer advertentiedoelen kiezen. 
Naarmate u AdWords langer gebruikt, worden er 
relevante suggesties weergegeven op basis van de 
doelen die u selecteert. 

Informatie over het 
kiezen van het meest 
geschikte 
campagnetype 

Netwerken De instelling Netwerken geeft aan waar u uw 
advertentie wilt weergeven op basis van het type 
campagne dat u heeft gekozen. Als u bijvoorbeeld 
kiest voor het zoeknetwerk van Google, kan uw 
advertentie worden weergegeven op Google-
zoeksites en op zoeksites van derden (zoals CNN) 
waarop in samenwerking met Google advertenties 
worden weergegeven. Deze laatste worden ook 
wel zoekpartners genoemd. 
Kiest u voor het Google Display Netwerk, dan 
wordt uw advertentie weergegeven op andere 
sites die met Google samenwerken om 
advertenties weer te geven. 

Informatie over het 
zoeknetwerk 
Informatie over het 
Display Netwerk 

Apparaten Campagnes targeten alle typen apparaten, 
waaronder desktops, tablets en mobiele 
apparaten. Later kunt u advertenties aanpassen 
voor verschillende apparaten. 

Informatie over typen 
mobiele advertenties 
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Locaties en talen De advertenties in uw campagne komen in 
aanmerking voor weergave aan klanten in uw 
geografische targetlocaties of aan klanten die uw 
targettaal als browsertaal hebben ingesteld. We 
adviseren u de taal te kiezen waarin u uw klanten 
uw services aanbiedt. 

Informatie over 
targeting op locatie en 
taal 

Bieden en 
budget 

Stel handmatig uw biedingen in voor klikken op 
uw advertenties of laat AdWords dit voor u doen. 
Afhankelijk van uw campagnetype worden 
mogelijk extra biedopties weergegeven waaruit u 
kunt kiezen. 
Uw biedstrategie bepaalt hoeveel u betaalt voor 
de interactie van gebruikers met uw advertenties. 
Uw bodlimiet is het hoogste bedrag dat u per klik 
wilt betalen voor advertenties in een 
advertentiegroep. Uw budget is het gemiddelde 
bedrag dat u bereid bent elke dag aan uw 
campagne uit te geven. U kunt helemaal zelf 
kiezen welk budget u kiest en u kunt uw budget 
op elk moment aanpassen. 

Informatie over hoe u 
uw bod en uw budget 
instelt 

Advertentie-
extensies 

U kunt in uw advertenties ook aanvullende 
informatie opnemen, zoals locatiegegevens, uw 
telefoonnummer of links naar pagina's van uw 
website. 

Informatie over hoe u 
uw advertentie 
uitbreidt met extensies 

Aanvullende 
instellingen 

Hier ziet u een aantal optionele functies waarmee 
u uw campagne kunt optimaliseren: 
Planning: stel een begin- en einddatum in voor uw 
campagne. 
Advertentieplanning: kies bepaalde uren of dagen 
van de week waarop uw advertenties moeten 
worden weergegeven. 
Advertentieweergave: standaard geeft AdWords 
uw advertenties weer wanneer de kans groter is 
dat ze klikken of conversies genereren, maar u 
kunt ervoor kiezen dat uw advertenties 
gelijkmatig over de dag moeten worden 
weergegeven. 
Geavanceerde locatieopties. 
URL-opties voor campagne. 

Informatie over het 
gebruik van 
advertentieplanning 
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De Advertentiegalerij van AdWords gebruiken 

Met de Advertentiegalerij, voorheen bekend als het Hulpprogramma voor het maken van display-
advertenties, kunt u advertenties in verschillende indelingscategorieën maken, waaronder 
beeldadvertenties, dynamische advertenties, engagement-advertenties en videoadvertenties, in al 
uw campagnes in het Google Display Netwerk. 
 
Hier volgen een aantal voordelen van de Advertentiegalerij: 

• Gedifferentieerde producten en services 
• Effectievere campagnes 
• Gratis advertentiesjablonen 
• Aanpasbare advertentiestijlen 
• Advertentiesjablonen volgens de branchenormen 

Gedifferentieerde producten en services 
Door afbeeldingen van uw producten, kleuren die overeenkomen met uw merk, en uw logo te 
gebruiken, kunnen mensen een weloverwogen beslissing nemen of ze op uw advertenties willen 
klikken. Potentiële klanten kunnen bijvoorbeeld interacties uitvoeren met uw advertenties, zoals 
scrollen door afbeeldingen en tabbladen en video's bekijken. Deze flexibele functie is niet 
beschikbaar voor tekstadvertenties. 

Effectievere campagnes 
Als u het effect van uw lopende AdWords-campagnes met tekstadvertenties wilt vergroten, kunt u 
display-advertenties gebruiken om betere klikfrequenties en meer conversies in het algemeen te 
genereren via het Google Display Netwerk. Uw display-advertentie wordt als enige advertentie in een 
advertentieruimte weergegeven, met animatiemogelijkheden en visuele effecten die niet mogelijk 
zijn voor tekstadvertenties. Wanneer uw display-advertenties worden weergegeven, kunt u 
eenvoudig het uiterlijk ervan en aspecten van uw campagne aanpassen om de prestaties te 
verbeteren. 

Gratis advertentiesjablonen 
Binnen een paar minuten kunt u een nieuwe advertentie maken en laten weergeven, zodat u gratis 
verschillende teksten, kleurenschema's en afbeeldingen kunt uitproberen. Met deze informatie kunt 
u een weloverwogen beslissing nemen over het investeren in complexe, speciaal aangepaste 
advertenties of traditionele display-advertenties. 

Aanpasbare advertentiestijlen 
Voor traditionele display-advertenties moet u vaak een ontwerper inhuren of mensen uit uw huidige 
ontwerpteam inzetten die eigenlijk bezig zijn met andere verkoop- en marketingprojecten voor uw 
bedrijf. U kunt nu uw eigen advertentie maken in net zoveel formaten en varianten als u zelf wilt, en 
u betaalt alleen voor klikken op uw advertentie of vertoningen op sites in het Google Display 
Netwerk. Bovendien kan uw ontwerpteam zich bezighouden met andere projecten. U kunt het 
natuurlijk ook zelf doen als u geen ontwerpteam heeft. 
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Advertentiesjablonen volgens de branchenormen 
Alle advertenties bevatten een duidelijke knop met een call-to-action en twee tot vier regels duidelijk 
weergegeven tekst. Advertenties die zijn gemaakt met de Advertentiegalerij zijn beschikbaar in de 
meeste standaard IAB-advertentieformaten. Uw advertenties kunnen worden weergegeven als 
productdemonstraties, galerijen en als branchespecifieke advertenties. 
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Biedfuncties in het Display Netwerk 

Wanneer u in het Display Netwerk adverteert, kunt u uw biedingen op verschillende manieren 
instellen in uw campagne. AdWords gebruikt de biedingen in de advertentieveiling zodat u maximaal 
van uw advertenties kunt profiteren. 
 

Wanneer uw advertentie geschikt is voor weergave, controleert AdWords of u liever aangepaste 
biedingen of het standaardbod gebruikt, en of u bodaanpassingen heeft ingesteld. 

• Standaardbiedingen: als u geen aangepast bod heeft ingesteld voor wanneer uw advertentie 
in een plaatsing wordt weergegeven die overeenkomt met uw targeting, gebruikt AdWords 
het standaardbod van uw advertentiegroep. 

• Aangepaste biedingen: als u aangepaste biedingen voor een enkele targetingmethode heeft 
ingeschakeld, bijvoorbeeld onderwerpen, gebruikt AdWords dat bod wanneer uw 
advertenties worden weergegeven op websites die gerelateerd zijn aan dat onderwerp. 

• Bodaanpassingen: als u meer controle wilt hebben over wanneer en waar uw advertentie 
wordt weergegeven, kunt u bodaanpassingen instellen op campagne- en 
advertentiegroepniveau. 

Biedfuncties 
Standaardbiedingen 
Als u gebruikmaakt van handmatig bieden, heeft u al een bod op advertentiegroepniveau ingesteld. 
Als u aangepaste biedingen niet heeft ingeschakeld (of als uw aangepaste biedingen niet van 
toepassing zijn op de plek waar uw advertentie wordt weergegeven), gebruikt AdWords uw 
standaardbod. Uw standaardbod kan worden overgenomen van het bod voor uw advertentiegroep. 
 
Als u bijvoorbeeld een bod voor uw advertentiegroep van € 1 heeft ingesteld en geen aangepaste 
biedingen heeft ingeschakeld, wordt in de kolom Max. CPC het bedrag van uw bod voor de 
advertentiegroep weergegeven en kunt u dit bod niet bewerken vanuit de tabel met statistieken. 
 
Aangepaste biedingen 
Als u biedingen voor een afzonderlijke targetingmethode in uw advertentiegroep wilt instellen, kunt 
u aangepaste biedingen gebruiken. Dit zijn de Max. CPC-biedingen (of de Max. CPM-biedingen) die u 
instelt. 
 
Als u bijvoorbeeld aangepaste biedingen instelt voor plaatsingen, kunt u Max. CPC-biedingen 
instellen voor afzonderlijke plaatsingen die u toevoegt. Nadat u aangepaste biedingen heeft ingesteld 
voor een targetingmethode, gebruiken we deze biedingen voor het Display Netwerk. 
 
Belangrijk: u kunt slechts voor één targetingmethode in elke advertentiegroep aangepaste biedingen 
instellen. 
Bodaanpassingen 
Gebruik bodaanpassingen om uw biedingsbedrag te verhogen of te verlagen om meer controle te 
houden over waar en wanneer uw advertentie wordt weergegeven. 
 
Een bodaanpassing is een procentuele wijziging van uw biedingen. De aanpassing wordt toegepast 
naast de biedingen die AdWords gebruikt om uw advertentie weer te geven, dat wil zeggen: uw 
aangepaste bod of het bod voor advertentiegroepen als u geen aangepaste biedingen heeft 
ingesteld. U kunt bodaanpassingen voor alle targetingmethoden op 
advertentiegroepniveau instellen van -90% tot +900%. 
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U kunt bodaanpassingen voor afzonderlijke targetingmethoden en de belangrijkste inhoud op 
campagneniveau (voor tijden, dagen en locaties) en op advertentiegroepniveau instellen. U kunt 
echter geen bodaanpassingen en aangepaste biedingen voor dezelfde targetingmethode instellen. 
Bodaanpassingen voor apparaten zijn beschikbaar op zowel campagneniveau als op 
advertentiegroepniveau. 
 
Voorbeeld 
Stel dat u bijvoorbeeld een aangepast bod van € 2,00 instelt voor een plaatsing die ook wordt 
gemeten als Belangrijkste inhoud. Op uw tabblad Instelingen heeft u ook een bodaanpassing voor 
Belangrijkste inhoud van 10% ingesteld. AdWords gebruikt allereerst het aangepaste bod voor de 
plaatsing van € 2,00, en vermenigvuldigt dit bod vervolgens met uw bodaanpassing voor 
Belangrijkste inhoud, oftewel € 0,20. Uw uiteindelijke bod wordt het aangepaste bod plus het bedrag 
van de bodaanpassing, oftewel € 2,20. U kunt in het onderstaande voorbeeld zien dat er gebruik 
wordt gemaakt van drie biedingen. 
 
Als u meerdere aanpassingen in dezelfde campagne instelt, worden alle bodaanpassingen met elkaar 
vermenigvuldigd om te bepalen hoeveel uw bod wordt verhoogd of verlaagd. Meer informatie 
over het instellen van bodaanpassingen op campagneniveau. 
 
U kunt geen bodaanpassingen instellen voor zoekwoorden, ongeacht het campagnetype. U kunt 
aangepaste biedingen voor zoekwoorden instellen, of daarvoor uw standaardbiedingen gebruiken. 
 
Aangepaste URL's 
Als u geautomatiseerd bieden gebruikt, kunt u unieke bestemmingspagina-URL's specificeren voor 
een targetingmethode in uw advertentiegroep. U kunt voor slechts één targetingmethode binnen 
elke advertentiegroep aangepaste URL's instellen. 
 

Als u bijvoorbeeld aangepaste URL's instelt voor plaatsingen, kunt u aangepaste URL's instellen voor 
afzonderlijke plaatsingen die u toevoegt. Nadat u aangepaste URL's heeft ingeschakeld voor een 
targetingmethode, gebruiken we deze bestemmingspagina-URL's voor uw advertenties wanneer 
deze worden weergegeven in het Display Netwerk. 

De onderlinge interactie van biedopties 
Wanneer uw advertentie in aanmerking komt voor weergave in het Display Netwerk, controleert 
AdWords eerst of er een aangepast bod is ingesteld. Als u een relevant aangepast bod voor een 
targetingmethode heeft ingesteld, wordt dit bod gebruikt in de advertentieveiling. Als u geen 
relevant aangepast bod heeft ingesteld, zoekt AdWords naar het standaardbod. Het bod voor de 
advertentiegroep wordt als standaardbod gebruikt. 
 

Bodaanpassingen worden toegepast nadat u het eerste bod heeft ingesteld. Als een van uw 
bodaanpassingen relevant is, wanneer iemand bijvoorbeeld inhoud op een mobiel apparaat bekijkt 
en u een bodaanpassing voor mobiele apparaten heeft ingesteld, wordt deze bodaanpassing 
toegepast naast het bod dat bij de eerste stap is geselecteerd (aangepast of standaard). 
 
Naast het instellen van bodaanpassingen voor uw campagne kunt u ook bodaanpassingen instellen 
voor mobiele apparaten, belangrijkste inhoud en targetingmethoden 
zoals onderwerpen of plaatsingen in een advertentiegroep. Deze 
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aanpassingen worden vermenigvuldigd met uw standaardbod of uw aangepaste bod en met 
eventuele bodaanpassingen die u heeft ingesteld voor uw gehele campagne. 
 
Voorbeeld 
Stel dat u voor uw campagne in het Display Netwerk een aangepast bod van € 1,00 instelt voor de 
affiniteitsdoelgroep 'Voetbalfans', een bodaanpassing van +20% instelt voor de demografie 'Man', en 
een bodaanpassing voor locatie op campagneniveau van +10% instelt voor mensen in Argentinië. 
AdWords gebruikt uw aangepaste bod van € 1,00 telkens wanneer uw advertentie wordt 
weergegeven aan mensen die aan de geselecteerde interesse zijn gekoppeld. Als de advertentie ook 
wordt weergegeven aan iemand in de demografie 'Man', voegen we +20% van uw aangepaste bod 
toe aan uw max. CPC-bod, en bedraagt het bod € 1,20 wanneer uw advertentie aan deze mensen 
wordt weergegeven. Als deze mensen zich bovendien in Argentinië bevinden, voegen we +10% van 
uw aangepaste bod, maal uw demografische bodaanpassing toe zodat het Max. CPC-bod € 1,32 
bedraagt. 
 
De berekening is als volgt: 
Aangepast bod: € 1,00 
Demografische bodaanpassing: € 1,00 x (+20%) = € 1,20 
Bodaanpassing voor locatie: € 1,20 x (+10%) = € 1,32 
Resulterend bod voor mannelijke voetbalfans in Argentinië: € 1,32 
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Een bod kiezen voor uw campagne in het Display Netwerk 

Met biedingstypen voor het Google Display Netwerk kunt u maximaal profiteren van uw campagnes 
door precies de juiste prijs in te stellen voor uw advertenties. U kunt de volgende biedingstypen 
gebruiken: 

• Voor campagnes van het type 'Alleen in het Display Netwerk' kunt u standaardbiedingen 
voor een advertentiegroep, aangepaste biedingen of bodaanpassingen instellen. 

• Voor campagnes van het type 'Zoeknetwerk met Display Select' passen we automatisch uw 
biedingen in het Display Netwerk aan om dezelfde prestaties te behalen als in het 
zoeknetwerk. Meer informatie over biedingen in het campagnetype 'Zoeknetwerk met Display 
Select'. 

Bieden in campagnes in het Display Netwerk 
Zoekadvertenties en display-advertenties bereiken mensen op verschillende momenten. Wanneer 
mensen actief naar iets op zoek zijn, is uw zoekadvertentie misschien wel precies wat ze nodig 
hebben. Maar mensen die uw advertentie zien op het Display Netwerk, zijn misschien gewoon bezig 
met bladeren op hun favoriete blog of met het bekijken van video's, en niet actief op zoek naar wat u 
te bieden heeft. Door te bieden in het Display Netwerk, kunt u advertenties weergeven aan 
potentiële klanten op de juiste plaats en het juiste moment. 
 
In het Display Netwerk liggen de klikfrequenties (CTR's) vaak lager, omdat het doorgaans lastiger is om 
de aandacht van de lezer te trekken. Daarom hebben we bieden op het Display Netwerk in het leven 
geroepen: voor klikken die plaatsvinden in het Display Netwerk, kunt u een maximum CPC-
bod instellen. Zo krijgt u meer controle over uw kosten en kunt u erop toezien dat uw biedingen in 
overeenstemming zijn met het rendement dat u uit uw advertenties haalt. 

Uw eerste bod kiezen 
U kunt het juiste Display Netwerk-bod vinden door een startbod te doen, te kijken hoe uw 
advertenties presteren, en uw bod vervolgens aan te passen. Als u geen specifieke biedingen voor 
uw targeting instelt, zal AdWords het standaardbod voor uw advertentiegroep gebruiken. 
 
Nadat u uw eerste bod heeft gedaan, wacht u enkele dagen en gaat u vervolgens naar uw account. 
Kijk in de weergave 'Alle campagnes' naar de rij 'Totalen' voor het Display Netwerk. Daar kunt u het 
aantal vertoningen en klikken en de kosten van uw advertentie zien. Allereerst kunt u zich afvragen: 
"Krijgt mijn advertentie klikken?", en vervolgens: "Leiden deze klikken tot het gewenste resultaat?" 
We raden u aan vertoningen en klikken goed in de gaten te houden, maar een paar weken te 
wachten voordat u grootschalige wijzigingen aanbrengt. Als u uw biedingen te vaak wijzigt, kunt u uw 
resultaten mogelijk niet nauwkeurig evalueren. 
De prestaties van uw advertenties in het Display Netwerk hebben geen invloed op uw positie op de 
ranglijst van zoekadvertenties. En een lagere CTR op het Display Netwerk heeft geen gevolgen voor 
de kwaliteitsscore van uw zoekadvertenties. 
 
Als u wilt controleren of de klikken op uw advertenties worden omgezet in acties op uw website of 
telefoontjes naar uw bedrijf, kunt u Conversies bijhouden gebruiken om meer inzicht te krijgen. 
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Bodaanpassingen 
Als u meer controle wilt over wanneer en waar uw advertenties worden weergegeven, kunt 
u bodaanpassingen instellen. Bodaanpassingen kunnen op campagneniveau worden ingesteld (voor 
mobiele apparaten, tijden, dagen en locaties) en ook worden gebruikt om concurrerender te bieden 
op specifieke targetingmethoden in uw advertentiegroepen, zoals plaatsingen of interesses. 
 
Als u naar de advertentiegroepen van uw campagne gaat, ziet u het dropdown-menu 'Bieden' boven 
de tabel met statistieken op het tabblad Display Netwerk. Via dit menu kunt u bodaanpassingen 
instellen voor één targetingmethode in uw advertentiegroep. 
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Bieden op zichtbare vertoningen met behulp van Zichtbare CPM 

Als u alleen wilt betalen voor vertoningen van advertenties die als zichtbaar worden geteld, is dat 
mogelijk met Zichtbare CPM (zichtbare kosten per duizend vertoningen). Een advertentie wordt als 
'zichtbaar' geteld wanneer 50 procent van uw advertentie één seconde of langer op het scherm 
wordt weergegeven voor display-advertenties en twee seconden of langer voor videoadvertenties. U 
kunt Zichtbare CPM als biedstrategie selecteren wanneer u CPM-biedingen kiest voor uw 'Alleen in 
het Display Netwerk'-campagne. 

Bieden op basis van zichtbare CPM 

Als u gebruikmaakt van bieden op basis van zichtbare CPM (vCPM), betaalt u alleen wanneer uw 
advertentie door potentiële klanten kan worden gezien. Dit betekent dat u biedt op de werkelijke 
waarde van uw advertentie op een zichtbare positie op een bepaalde plaatsing. 
 
Doorgaans is de kans groter dat u in aanmerking komt voor deze waardevollere typen vertoningen 
als uw vCPM-bod hoger is dan uw CPM-bod. Zo kunt u uw biedingen concurrerend houden en nog 
steeds uitkomen met uw dagbudget.   

 

Kolommen voor zichtbare CPM toevoegen 
Als u een nieuwe campagne met vCPM-biedingen maakt, doet u er goed aan de kolommen met 
statistieken voor Actieve weergave aan uw rapportagetabel toe te voegen. U heeft dan direct inzicht 
in de relevante statistieken voor zichtbare vertoningen van uw advertenties. U kunt ervoor kiezen de 
vooraf gedefinieerde kolommenset voor Actieve weergave toe te voegen, maar u kunt ook uw 
rapportagekolommen aanpassen. 
 
Niet beschikbaar voor alle advertentietypen 
De biedstrategie Zichtbare CPM is niet beschikbaar voor 'Alleen in het Zoeknetwerk'-campagnes. 
 
Als u een campagne opzet met de biedstrategie Zichtbare CPM en vervolgens advertenties maakt die 
hiermee niet werken, worden uw advertenties niet weergegeven. 
Waarom dit gebruiken? 

• U betaalt alleen voor vertoningen die zijn gemeten als zichtbaar. 
• Uw biedingen worden geoptimaliseerd voor voorkeursadvertentietijden, die een grotere 

kans hebben om zichtbaar te worden. 
Als u geïnteresseerd bent in het maximaliseren van het aantal advertentieweergaven, in plaats van 
het aantal klikken, kunt u dit doel gemakkelijker bereiken met deze biedstrategie dan met andere 
biedstrategieën. 

Houd rekening met het volgende 
Met Zichtbare CPM biedt u op 1000 zichtbare vertoningen en betaalt u voor vertoningen die 
zichtbaar zijn. 
 
Als u uw kosten en de hoeveelheid verkeer op hetzelfde niveau wilt houden als bij een CPM-
campagne, moet uw bod voor Zichtbare CPM over het algemeen hoger zijn dan uw bod voor een 
CPM-standaardcampagne. We raden u aan te experimenteren met een bod dat bij uw 
campagnedoelen past. 

Uw campagne controleren 
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Het aantal zichtbare vertoningen wordt weergegeven in uw campagnerapportage. Volg de 
onderstaande instructies als u wilt zien hoeveel zichtbare vertoningen uw advertentie heeft 
ontvangen in een CPM-campagne voor zichtbare vertoningen: 

1. Klik op het tabblad Campagnes, Advertentiegroepen, Advertenties of Display Netwerk op het 
dropdown-menu Kolommen, vlak boven de tabel met statistieken. 

2. Als u een vooraf gedefinieerde set 'Zichtbare CPM'-kolommen wilt toevoegen, selecteert 
u Branding. 

3. Als u specifieke statistieken voor Actieve weergave wilt toevoegen, selecteert u 'Kolommen 
aanpassen' en klikt u op de statistiekengroep Prestatie (Actieve weergave). Klik 
op Toevoegen naast elke kolom die u in uw rapportage wilt zien.  

4. Wanneer u terugkeert naar uw tabel, worden de volgende kolommen weergegeven: 
5. Zichtbare verton. voor Actieve weergave: Geeft het aantal zichtbare vertoningen weer. 
6. Zichtbare CTR voor Actieve weergave: Geeft weer hoe vaak mensen op uw advertentie hebben 

geklikt nadat deze zichtbaar werd. 
7. Gem. CPM voor Actieve weergave: Geeft de gemiddelde kosten voor 1000 zichtbare 

vertoningen weer. 
8. Meetbare verton. voor Actieve weergave: Toont het aantal vertoningen dat meetbaar was. Niet 

alle vertoningen die worden weergegeven, kunnen worden gemeten. 
9. Meetbare kosten voor Actieve weergave: Geeft de totale kosten weer van alle vertoningen die 

meetbaar waren. 
10. Meetbare verton./Verton. voor Actieve weergave: Geeft weer welk percentage vertoningen 

meetbaar was van alle vertoningen die werden weergegeven. Dit wordt ook aangeduid als 
het 'meetbaarheidspercentage'. 

11. Zichtbare verton./Meetbare verton. voor Actieve weergave: Toont welk percentage vertoningen 
zichtbaar werd van alle indrukken die meetbaar waren. Dit wordt ook aangeduid als het 
'zichtbaarheidspercentage'. 

Opmerking 
Het standaardbod van uw advertentiegroep wordt in de kolom 'Max. CPM' weergegeven naast het 
label '(zichtbaar)'. Hiermee kunt u uw biedingen voor Zichtbare CPM sneller identificeren in uw tabel 
met statistieken. 
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Over Verbeterde CPC (ECPC) 

Verbeterde kosten per klik (ECPC) is een biedstrategie waarbij uw handmatige biedingen automatisch 
worden aangepast voor klikken waarvoor de kans op een verkoop of conversie op uw website groter 
lijkt. In tegenstelling tot bij doel-CPA (gericht op de kosten per conversie) wordt bij ECPC 
gebruikgemaakt van uw max. CPC-bod om conversies te targeten. Hoewel ECPC in vergelijking met 
doel-CPA wordt beperkt door uw handmatige biedingen, is deze strategie nuttig als u wilt 
optimaliseren voor conversies. In dit artikel wordt uitgelegd hoe ECPC werkt en hoe u hiermee meer 
uit uw advertentiebudget kunt halen. 

Voordat u begint 

Als u Verbeterde CPC wilt gebruiken, schakelt u 'Conversies bijhouden' in. Meer informatie over hoe 
u 'Conversies bijhouden' instelt. 
 

Hoe het werkt 
ECPC zoekt advertentieveilingen waarvoor de kans groter is dat u daadwerkelijk iets verkoopt. 
Vervolgens wordt uw max. CPC-bod met maximaal 30% verhoogd (na het toepassen van 
bodaanpassingen die u heeft ingesteld) zodat u beter kunt concurreren voor deze klikken. Als de kans 
op een conversie kleiner is, verlaagt AdWords uw bod met maximaal 100 procent. 
Voorbeeld 
Stel dat u schoenen op uw site verkoopt, u uw max. CPC-bod heeft ingesteld op € 1 en u ECPC-
biedingen heeft ingeschakeld. Als het AdWords-systeem een veiling ziet die naar alle 
waarschijnlijkheid leidt tot de aankoop van schoenen op uw site, kan het systeem uw bod voor die 
veiling verhogen naar € 1,30 (uw max. CPC-bod van € 1, plus 30 procent). 
 
Bij bieden op basis van ECPC controleert het systeem de resultaten door een deel van uw verkeer 
met rust te laten. Voor dit gedeelte worden uw gewone max. CPC-biedingen gebruikt. Vervolgens 
worden de twee sets met resultaten vergeleken en worden op basis hiervan correcties aangebracht. 
Als u dus kiest voor ECPC, ziet u conversieresultaten die beter zijn dan of in ieder geval gelijk zijn aan 
de resultaten die u zonder ECPC behaalt. 
 
ECPC is een vorm van Slim bieden met AdWords die een breed scala aan signalen (zoals apparaat, 
browser, locatie en tijdstip) tijdens de veiling gebruikt om biedingen aan te passen aan de unieke 
context van een persoon. ECPC is echter minder vergaand dan andere strategieën voor Slim bieden, 
zoals doel-CPA en doel-ROAS. 
 
ECPC voor tekstadvertenties is beschikbaar in het zoeknetwerk en het Display Netwerk, maar niet in 
display-campagnes die downloads van mobiele apps promoten. Voor Shopping-advertenties werkt 
ECPC alleen op Google Zoeken. 
 
ECPC is beschikbaar als optionele functie bij handmatige CPC-biedingen of als portfoliobiedstrategie. 

Tip: Bespaar tijd door uw biedingen te beheren met een portfolio-ECPC-biedstrategie 
U kunt bodoptimalisatie voor ECPC strategischer toepassen op hele campagnes of op specifieke 
advertentiegroepen die u zelf kiest. Meer informatie over portfoliobiedstrategieën 
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Hoe 'Conversies bijhouden' met ECPC werkt  

Het AdWords-systeem zoekt naar klik- en conversiepatronen en vergelijkt deze met uw eerdere 
resultaten. Als bepaalde zoek- of zoekwoordcombinaties bijvoorbeeld tot meer verkopen leiden, 
detecteert het systeem dit. Daarom moet Conversies bijhouden altijd zijn ingeschakeld als u ECPC wilt 
gebruiken, daar komen immers de gegevens vandaan. 
 

ECPC verhoogt uw max. CPC-bod met maximaal 30% (na het toepassen van bodaanpassingen die u 
heeft ingesteld) wanneer zich een goede kans voordoet. ECPC kan uw max. CPC-bod ook verlagen 
(zelfs met meer dan 30 procent) als de kans op een conversie laag is, zodat u minder betaalt voor 
klikken die minder snel conversies opleveren. 
 
Controleer voor elke conversieactie uw methode voor het tellen van conversies, zodat u zeker weet dat 
deze overeenkomt met uw doelstellingen. Als u leads bijhoudt (zoals aanmeldingen), wilt u 
waarschijnlijk alleen één conversie per klik op één advertentie tellen. Als u verkopen bijhoudt, wilt u 
waarschijnlijk alle conversies tellen. 
 
Tip 
Omdat ECPC uw max. CPC-bod met maximaal 30 procent verhoogt wanneer er een goede kans is, 
moet u er rekening mee houden dat uw AdWords-rapport gemiddelde CPC's kan bevatten die hoger 
zijn dan uw max. CPC-bod. 

Waarin ECPC verschilt van doel-CPA-biedingen  

Zowel ECPC als doel-CPA-biedingen zijn bedoeld om meer conversies te genereren. Het belangrijkste 
verschil is dat ECPC het max. CPC-bod verhoogt tot maximaal 30% (na het toepassen van 
bodaanpassingen die u heeft ingesteld). Doel-CPA wordt niet beperkt door uw max. CPC-bod, maar u 
moet wel een doel-CPA instellen. 
 
Doel-CPA-biedingen geven u de beste kans om uw resultaten te verbeteren met alle mogelijkheden 
van Slim bieden met AdWords. ECPC biedt echter een bepaalde handmatige controle waaraan 
sommige mensen de voorkeur geven. 
 
Zowel ECPC als doel-CPA-biedingen 

• Gebruikt de functie 'Conversies bijhouden' of de Google Analytics-gegevens van uw account 
• Voorspelt een conversiepercentage voor elke veiling 
• Past uw biedingen aan om de meest veelbelovende klikken binnen te halen 

ECPC 
• Werkt voor al uw campagne-instellingen en max. CPC-biedingen 
• Kan biedingen verhogen met maximaal 30 procent 
• Werkt met biedingssystemen van derden, zelfs die systemen die uw biedingen 

automatiseren 
Doel-CPA-biedingen 

• Is gebaseerd op een doel-CPA die u instelt 
• Biedt volledig vrijheid in het instellen van uw CPC-bod voor elke veiling om de kans op een 

conversie te verhogen 
• Kunnen worden gebruikt met biedingssystemen van derden, maar binnen een campagne 

kunnen niet tegelijkertijd doel-CPA en een andere 
biedingsoplossing worden gebruikt 
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Hoe bodaanpassingen voor apparaten werken met ECPC 
ECPC past biedingen aan op basis van de kans op een conversie in vergelijking met andere personen 
die hetzelfde type apparaat gebruiken. U kunt een bodaanpassing voor apparaten instellen om uw 
biedingen te verhogen of verlagen op basis van het apparaat waarop uw advertentie wordt 
weergegeven. 
 
We raden u aan een bodaanpassing voor mobiel in te stellen die rekening houdt met de verschillen in 
de conversiepercentages tussen mobiele en andere apparaten, met name om extra conversies mee 
te tellen die niet worden gevolgd met behulp van de tag voor het bijhouden van conversies van 
AdWords (zoals bezoeken aan uw fysieke winkel). Meer informatie over bodaanpassingen. 
 
Houd voor ogen dat er bij ECPC, net als bij doel-CPA en doel-ROAS, verschillende biedingen voor 
desktopverkeer versus tabletverkeer worden ingesteld op basis van verschillen in 
conversiepercentages. 
 
ECPC inschakelen 
'Conversies bijhouden' moet in uw campagne zijn ingeschakeld als u ECPC wilt gebruiken. Houd er ook 
rekening mee dat ECPC iets anders werkt in Shopping-campagnes. Meer informatie over het Instellen 
van ECPC voor Shopping-campagnes. 
 
Instructies 

1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik in het paginamenu op Campagnes. 
3. Klik op de naam van de campagne waarmee u wilt werken. 
4. Klik in het paginamenu op Instellingen. 
5. Klik op het gedeelte Bieden en klik vervolgens op Biedstrategie wijzigen. 
6. Selecteer Handmatige CPC in het dropdown-menu en vink de optie Verbeterde CPC 

inschakelen aan. 
7. Wanneer u ECPC kiest, stelt AdWords automatisch uw instellingen voor advertentieroulatie in 

op 'Optimaliseren voor conversies', zelfs als dit momenteel is ingesteld op 'Optimaliseren 
voor klikken'. 

8. Selecteer Opslaan. 
  
Tip: Kies op welke conversies u wilt bieden 
Met de volgende instellingen voor het bijhouden van conversies kunt u wijzigingen aanbrengen in de 
manier waarop u op conversies biedt: 

• Met de instelling Opnemen in Conversies kunt u aangeven of u afzonderlijke 
conversieacties wilt opnemen in de rapportagekolom 'Conversies'. De gegevens in 
deze kolom worden gebruikt door biedstrategieën zoals doel-CPA, doel-ROAS en 
ECPC, zodat uw biedstrategie alleen wordt geoptimaliseerd op basis van de 
conversies waarvan u heeft aangegeven dat u ze wilt opnemen. Meer informatie 

• Met de instelling Conversies via verschillende apparaten opnemen kunt u conversies via 
verschillende apparaten opnemen in de kolom Conversies en in uw biedstrategieën 
die op conversies zijn gebaseerd. Meer informatie 
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Over bodaanpassingen 

Door bodaanpassingen in te stellen, kunt u ervoor zorgen dat uw advertenties vaker of minder vaak 
worden weergegeven op basis van waar, wanneer en hoe mensen zoeken. Een klik kan bijvoorbeeld 
meer waard zijn als die afkomstig is van een smartphone, als op een bepaald tijdstip van de dag 
wordt geklikt of als de klik afkomstig is van een specifieke locatie. 
 
In dit artikel vindt u meer informatie over de verschillende typen bodaanpassingen en de vereisten 
daarvoor, over de interactie van meerdere bodaanpassingen en over de opties die beschikbaar zijn 
voor de verschillende campagnetypen. 

Hoe bodaanpassingen werken 
Bodaanpassingen worden ingesteld met percentages. 
 

Stel u heeft een campagne die goed presteert op mobiele apparaten bij een maximum CPC-bod van € 
1. U wilt uw advertentie aan meer klanten op mobiele apparaten laten zien. Daarom verhoogt u uw 
bod met 20% voor zoekopdrachten op mobiele apparaten, wat resulteert in een biedingsbedrag van 
€ 1,20. De berekening is als volgt: 
 
Startbod: € 1 
Mobiele aanpassing: € 1 + (€ 1 x 20%) = € 1,20 
Resulterend bod voor zoekopdrachten op mobiele apparaten: € 1,20 
 
Stel dat u in een ander voorbeeld een bod van € 1 heeft en dit wilt verlagen. Als u het bod wilt 
aanpassen naar € 0,80, selecteert u Verlagen met 20%. 
Soorten bodaanpassingen 

Apparaat  

Gebruik bodaanpassingen voor apparaten om uw advertentie vaker of minder vaak weer te geven 
voor zoekopdrachten die worden uitgevoerd op specifieke apparaten (computers, tablets of mobiele 
apparaten). 
Waarvoor u ze kunt gebruiken 

• Campagnes 
• Advertentiegroepen 
• Als u een bodaanpassing voor apparaten heeft ingesteld voor een campagne en voor 

een advertentiegroep in die campagne, wordt de bodaanpassing voor de advertentiegroep 
gebruikt om uw bod te bepalen. 

Bereik 
• -90% tot +900% 
• Als u zich wilt afmelden voor de weergave van advertenties op een bepaald apparaat, 

verlaagt u uw bod voor dat apparaat met 100%. Als u op campagneniveau het bod voor een 
bepaald apparaat met 100% heeft verlaagd, wordt de aanpassing op advertentiegroepniveau 
voor hetzelfde apparaat niet gebruikt. 

Locatie  

Gebruik bodaanpassingen voor locaties om uw advertentie vaker of 
minder vaak weer te geven aan klanten in bepaalde landen, steden of 
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andere geografische gebieden. U kunt ook targeting op locatie-extensie gebruiken om verschillende 
biedingen in te stellen voor klanten die zich in de buurt van uw bedrijf bevinden. 
Waarvoor u ze kunt gebruiken 

• Campagnes 
Bereik 

• -90% tot +900% 

Advertentieplanning  

Gebruik bodaanpassingen voor advertentieplanning om uw biedingen te verhogen of te verlagen 
voor campagnes die uitsluitend op bepaalde dagen of tijdens bepaalde uren van de dag worden 
uitgevoerd. Hiervoor moet u eerst een aangepaste advertentieplanning instellen. 
Waarvoor u ze kunt gebruiken 

• Campagnes 
Bereik 

• -90% tot +900% 

Belangrijkste inhoud (geavanceerd)  

Op YouTube en in het Display Netwerk kunt u bodaanpassingen instellen voor inhoud die volgens ons 
systeem populairder is, een hoger aantal vertoningen per dag en meer verkeer ontvangt, en een 
hogere betrokkenheid van gebruikers heeft. Wanneer uw advertentie geschikt is om bij deze inhoud 
te worden weergegeven, gebruikt AdWords uw bodaanpassing om uw bod te verhogen. U kunt 
bieden op inhoud op YouTube of in het Google Display Netwerk met apps en websites. 
Waarvoor u ze kunt gebruiken 

• Advertentiegroepen 
Bereik 

• 0% tot +500% 

Targetingmethoden (geavanceerd)  

Stel bodaanpassingen in voor onderwerpen, plaatsingen en andere targetingmethoden voor 
campagnetypen die advertenties in het Display Netwerk weergeven. Informatie over hoe 
u doelgroepen (interesses en remarketinglijsten) toevoegt aan een advertentiegroep. 
Waarvoor u ze kunt gebruiken 

• Advertentiegroepen 
Bereik 

• -90% tot +900% 

Remarketinglijsten voor zoekadvertenties (geavanceerd)  

U kunt bodaanpassingen instellen voor remarketinglijsten in uw advertentiegroepen als u 
advertenties aan mensen in deze lijsten wilt weergeven. U kunt uw bod bijvoorbeeld met 25 procent 
verhogen voor mensen die in de afgelopen 30 dagen uw website hebben bezocht. Lees informatie 
over AdWords-remarketinglijsten voor zoekadvertenties als u nog geen remarketinglijst heeft ingesteld. 
Waarvoor u ze kunt gebruiken 

• Campagnes 
• Advertentiegroepen 
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Bereik 
• -90% tot +900% 

Interacties  

Met bodaanpassingen voor interacties kunt u beïnvloeden hoe vaak u geselecteerde interacties 
weergeeft aan gebruikers. Door de flexibele aanpassingsmogelijkheden van uw biedingen voor 
bepaalde interacties heeft u meer controle over hoe vaak deze worden weergegeven met uw 
advertentie en hoe potentiële klanten in contact komen met uw bedrijf.  
 
Als rechtstreekse oproepen bijvoorbeeld waardevoller voor uw bedrijf zijn dan klikken, kunt u uw 
bod verhogen om oproepinteracties vaker weer te geven voor gebruikers van mobiele telefoons. 
Waarvoor u ze kunt gebruiken 

• Campagnes die zijn gemaakt in de nieuwe AdWords-ervaring 
Bereik 

• -90% tot +900% 
 

Geschiktheid voor bodaanpassing 

Campagn
etype 

Appa
raat 

Loca
tie 

Advertentiep
lanning 

Belangri
jkste 
inhoud 
(Display 
Netwer
k, 
YouTub
e) 

Targetingm
ethode 
(Display 
Netwerk) 

Remarketin
glijsten 
voor 
zoekadvert
enties 
(zoeknetwe
rk) 

Interacti
es 

Alleen in 
het 
Zoeknetw
erk: 
standaar
d 

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Bellen 

Alleen in 
het 
Zoeknetw
erk (alle 
functies) 

Ja Ja Ja Nee Nee Ja Bellen 

Alleen in 
het 
Display 
Netwerk 
(alle 
functies) 

Ja Ja Ja Ja Ja Nee N.v.t. 

Alleen in 
het 
Display 
Netwerk 

Ja Ja Ja Ja Ja Nee N.v.t. 
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(mobiele 
apps) 

Alleen in 
het 
Display 
Netwerk 
(remarket
ing, 
betrokke
nheid) 

Ja Ja Ja Ja Ja Nee N.v.t. 

Zoeknetw
erk met 
Display 
Select: 
standaar
d 

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Bellen 
(alleen 
in het 
zoeknet
werk) 

Zoeknetw
erk met 
Display 
Select: 
alle 
functies 

Ja Ja Ja Nee Ja Ja Bellen 
(alleen 
in het 
zoeknet
werk) 

Winkelen Ja Ja Ja Nee Nee Nee N.v.t. 

Video Ja Ja Ja Ja Nee Nee N.v.t. 

Automatisch bieden 

• Als uw campagne gebruikmaakt van een andere automatische biedstrategie dan 'Klikken 
maximaliseren', is het niet mogelijk om bodaanpassingen voor advertentieplanning in te 
stellen. 

• Voor doel-CPA wijzigen bodaanpassingen voor apparaten uw CPA-doel en niet uw bod. 
• Voor doel-ROAS kunt u alleen -100% gebruiken als bodaanpassing voor apparaten. 

Meerdere bodaanpassingen 
Wanneer u in uw campagne meer dan één bodaanpassing instelt, worden de aanpassingen 
vermenigvuldigd om te bepalen hoeveel uw bod wordt verhoogd of verlaagd. De werking van 
meerdere bodaanpassingen voor apparaten en voor locaties is echter verschillend. 
 

Houd er rekening mee dat gecombineerde bodaanpassingen niet hoger kunnen zijn dan een 
bodverhoging van 900%. Voorbeeld: een bod van € 1 met een apparaatverhoging van 900% 
gecombineerd met een locatieverhoging van 900% resulteert in een bod van slechts € 10. De laagst 
mogelijke bodaanpassing wanneer u meerdere bodaanpassingen combineert, is -90%. 
 
Meerdere bodaanpassingen voor apparaten 
Als u een bodaanpassing voor apparaten instelt op campagneniveau en een aanpassing voor 
hetzelfde apparaat op advertentiegroepniveau, wordt de bodaanpassing voor apparaten op 
advertentiegroepniveau gebruikt om de resulterende bodaanpassing te 
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bepalen. Als de bodaanpassingen voor apparaten op advertentiegroepniveau echter een verlaging 
van 100%  
is, wordt de bodaanpassing voor apparaten op advertentiegroepniveau niet gebruikt. 
 
Meerdere bodaanpassingen voor locaties 
Meerdere bodaanpassingen die van toepassing zijn op dezelfde locatie, worden niet samengevoegd. 
Als u een bodaanpassing van +50% instelt voor Nederland en een bodaanpassing van +100% voor 
Amsterdam, wordt alleen de bodaanpassing voor Amsterdam gebruikt, omdat dit de meest 
specifieke locatie is. 
 
Meerdere bodaanpassingen voor inhoud in het Display Netwerk 
Voor Display-campagnes kunt u op het tabblad 'Display' bodaanpassingen op 
advertentiegroepniveau instellen voor een bepaalde targetingmethode, of voor 'Belangrijkste 
inhoud' op het tabblad 'Instellingen'. Dit betekent dat AdWords twee bodaanpassingen kan 
gebruiken wanneer uw advertentie geschikt is om te worden weergegeven in een specifieke 
plaatsing die ook wordt aangemerkt als belangrijkste inhoud. Eén bodaanpassing kan gebaseerd zijn 
op een specifieke targetingmethode, zoals targeting op onderwerp, en de tweede kan zijn ingesteld 
voor belangrijkste inhoud.  
  
Voorbeeld 
Stel dat u een campagne uitvoert die is getarget op de VS en zodanig is ingesteld dat deze alle dagen 
van de week wordt uitgevoerd. En dat u een max. CPC-bod van € 1 voor de advertentiegroep heeft 
ingesteld. U besluit uw bod met 20% te verhogen voor Californië en uw bod met 50% te verlagen 
voor zaterdag. Uw resulterende bod voor een zoekopdracht die plaatsvindt in Californië op een 
zaterdag, is € 0,60. De berekening is als volgt: 
 
Startbod: € 1 
Aanpassing voor Californië: € 1 + (€ 1 x 20%) = € 1,20 
Aanpassing voor zaterdag: € 1,20 + (€ 1,20 x -50%) = € 0,60 
Resulterend bod voor zoekopdrachten in Californië op zaterdag: € 0,60 
Resulterend bod voor zoekopdrachten in Californië op zondag tot en met vrijdag: € 1,20 
Resulterend bod voor zoekopdrachten in andere staten op zaterdag: € 0,50 
Resulterend bod voor zoekopdrachten in andere staten op zondag tot en met vrijdag: € 1,00 
Tip 
Gebruik onze calculator om de resulterende bodaanpassing te bepalen. Ga naar Alle campagnes, 
selecteer achtereenvolgens Instellingen en het subtabblad Alle instellingen en zoek naar het 
calculatorpictogram in de kolom 'Actieve bodaanpassingen'. (Mogelijk moet u deze kolom eerst 
toevoegen.) U kunt de calculator ook vinden in het overzicht met instellingen boven aan de pagina's 
van afzonderlijke campagnes. 
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Over automatisch bieden 

Met automatisch bieden wordt al het harde werk voor u gedaan: er worden automatisch biedingen 
ingesteld die aansluiten op uw prestatiedoelen. Elk type geautomatiseerde biedstrategie is bedoeld 
om u te helpen een bepaalde doelstelling voor uw bedrijf te behalen. In dit artikel bespreken we de 
zes verschillende typen geautomatiseerde biedstrategieën en geven we aan wanneer u deze kunt 
gebruiken. 

Voordat u begint. 

Voorbeeld 
Stel dat u het aantal conversies in uw campagnes wilt maximaliseren, maar geen tijd heeft om voor 
elk zoekwoord een afzonderlijke max. CPC in te stellen. Als u deze zoekwoorden toevoegt aan een 
doel-CPA-biedstrategie voor een portfolio en een CPA-doel instelt dat u wilt behalen, geeft u 
AdWords toestemming om biedingen voor zoekwoorden automatisch te optimaliseren met behulp 
van geavanceerde machine learning en meer conversies te genereren voor uw prestatiedoel. 

Typen automatische biedstrategieën 
Doel Biedstrategie Bereik 

Meer sitebezoeken 

Het aantal klikken op 
termen met weinig verkeer 
maximaliseren en 
tegelijkertijd binnen een 
bepaald bestedingsbedrag 
blijven 

Met Klikken maximaliseren worden uw 
biedingen automatisch ingesteld om zo veel 
mogelijk klikken te genereren binnen uw 
budget.  

'Klikken maximaliseren' is beschikbaar als 
standaardstrategie in een afzonderlijke 
campagne of als portfoliobiedstrategie voor 
meerdere campagnes, advertentiegroepen en 
zoekwoorden. 

Meer informatie over Klikken maximaliseren. 

Meer informatie over Klikken maximaliseren 
voor Shopping-campagnes. 

Campagnes, 
advertentiegroepen, 
zoekwoorden 

De zichtbaarheid op de 
eerste pagina met Google-
zoekresultaten of in de 
topposities verbeteren 

Met Zoekpaginalocatie targeten worden uw 
biedingen automatisch ingesteld om de kans 
te vergroten dat uw advertenties boven aan 
de pagina of op de eerste pagina met 
zoekresultaten worden weergegeven. 

Dit is alleen beschikbaar als 
portfoliobiedstrategie in het Zoeknetwerk. 

Meer informatie over Zoekpaginalocatie 
targeten. 

Campagnes, 
advertentiegroepen, 
zoekwoorden 
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Beter zichtbaar zijn dan Overtreffingspercentage: U kiest een domein Campagnes, 
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andere domeinen in dat u in de zoekresultaten in positie wilt advertentiegroepen, 
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zoekresultaten overtreffen en u kunt aangeven hoe vaak u zoekwoorden 
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het domein wilt overtreffen. AdWords stelt 
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uw biedingen automatisch in om dat doel te 
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bereiken. 
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Dit is alleen beschikbaar als 
portfoliobiedstrategie. 

Meer informatie 
over Overtreffingspercentage. 

Meer conversies genereren 
tegen uw doel-CPA 

Doel-CPA stelt automatisch Zoek- of Display-
biedingen in om zo veel mogelijk conversies te 
genereren tegen de doelkosten per acquisitie 
(doel-CPA) die u instelt. Sommige conversies 
kunnen meer of minder kosten dan uw doel. 

Bieden op doel-CPA is beschikbaar als 
standaardstrategie in een afzonderlijke 
campagne of als portfoliobiedstrategie voor 
meerdere campagnes en advertentiegroepen. 

'Doel-CPA' werd voorheen aangeduid als 
'Conversion Optimizer'. 

Meer informatie over Doel-CPA. 

Campagnes, 
advertentiegroepen 

Het aantal conversies 
verhogen terwijl u de 
controle blijft houden over 
uw zoekwoordbiedingen 

Verbeterde kosten per klik (ECPC) past 
automatisch uw handmatige biedingen aan 
om de conversies te maximaliseren. 

ECPC is beschikbaar als optionele functie bij 
handmatige CPC-biedingen of als 
portfoliobiedstrategie. Het werkt zonder 
problemen met biedingssystemen van derden, 
met inbegrip van systemen die uw biedingen 
automatiseren. 

Meer informatie over Verbeterde kosten per 
klik (ECPC). 

Meer informatie over ECPC voor Shopping-
campagnes. 

Campagnes, 
advertentiegroepen 

Voldoen aan een 
doelrendement op 
advertentie-uitgaven (ROAS) 
wanneer u aan elke 
conversie een andere 
waarde heeft toegekend  

Target ROAS stelt biedingen automatisch in 
om een zo hoog mogelijke conversiewaarde te 
genereren voor het doel-ROAS (rendement op 
advertentie-uitgaven) dat u heeft ingesteld. 
Sommige conversies hebben mogelijk een 
hoger of een lager rendement dan uw doel. 

Het is beschikbaar als portfoliobiedstrategie 
en een standaardstrategie voor afzonderlijke 
campagnes. 

Meer informatie over Doel-ROAS. 

Meer informatie over Doel-ROAS voor 
Shopping-campagnes. 

Campagnes, 
advertentiegroepen, 
zoekwoorden 

De kracht van Smart Bidding van AdWords 
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Smart Bidding is een set biedstrategieën voor conversies (Doel-CPA, Doel-ROAS en Verbeterde CPC) 
die gebruikmaken van geavanceerde machine learning waardoor u bij elke veiling het juiste bod kunt 
toepassen. Er wordt hierbij rekening gehouden met een groot aantal signalen tijdens de veiling (zoals 
apparaat, locatie, tijdstip, remarketinglijst, taal en besturingssysteem) om de unieke context van elke 
zoekopdracht vast te leggen. 
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Dynamische display-advertenties maken 

Presenteer uw bedrijf met dynamische display-advertenties. Hiermee geeft u aan klanten 
gepersonaliseerde content weer via een feed die u zelf beheert. In uw advertenties toont u de 
nieuwe producten, services of promoties die in uw feed zijn opgenomen. 

Voordat u begint 
U kunt nieuwe dynamische advertenties toevoegen aan bestaande advertentiegroepen binnen uw 
dynamische remarketingcampagne. Voordat uw advertenties worden weergegeven, beoordelen we 
de inhoud en opmaak ervan om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ons advertentiebeleid. 

Responsieve dynamische advertenties maken 
Responsieve advertenties, een nieuwe optie voor dynamische advertenties, zorgen voor meer impact 
en blinken uit in gebruiksgemak en eenvoud. De afmetingen, het uiterlijk en de indeling van 
responsieve advertenties worden automatisch aangepast aan de beschikbare advertentieruimte. Dit 
betekent dat u geen afzonderlijke beeld- en tekstadvertenties hoeft te maken: responsieve 
advertenties kunnen in elk standaardformaat in beide indelingen worden weergegeven. 

1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op +Advertentie en selecteer Advertentiegalerij. 
3. Klik op Dynamische advertenties. 
4. Klik op Maken. 
5. Selecteer Dynamische responsieve advertentie. 
6. Upload de gewenste marketingafbeelding en uw logo of laat AdWords uw website scannen 

op afbeeldingen. Hier kunt u vervolgens een keuze uit maken. 
• Richtlijnen voor marketingafbeeldingen: Upload bij voorkeur een afbeelding in 

landschapstand met een beeldverhouding van 1,91:1. Eventueel is ook een 
beeldverhouding van 1:1 (vierkant) of 1:1,91 (portret) mogelijk. Idealiter heeft de 
lange zijde van uw afbeelding een lengte van ten minste 1200 pixels. 

• Richtlijnen voor logo's: Upload uw logo. Uw logo moet een beeldverhouding van 1:1 
(vierkant) hebben en 128 x 128 pixels of groter zijn. De aanbevolen afmetingen zijn 
1200 x 1200 pixels. Een transparante achtergrond geniet de voorkeur. Het logo moet 
zich dan wel in het midden bevinden. 

7. Geef de overige elementen van uw advertentie op, zoals koppen, beschrijvingen en 
bestemmingspagina's. 

8. Klik op Opslaan en voorbeeld bekijken. 

Niet-responsieve dynamische advertenties maken 
1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op +Advertentie en selecteer Advertentiegalerij. 
3. Klik op Dynamische advertenties. 
4. Kies Tekstadvertenties of Beeldadvertenties en klik vervolgens op Maken. Afhankelijk van de 

sjabloon die u kiest, moet u een lay-out, logo, kop, zichtbare URL, uiteindelijke URL, 
advertentienaam of knop opgeven. 

5. Als u een beeldadvertentie wilt maken, gaat u naar 'Lay-outs' en kiest u 'AdWords 
automatisch uit uw voorkeurslay-outs laten kiezen' of 'Eén AdWords-lay-out selecteren'. 
Voorkeurslay-outs zijn momenteel niet beschikbaar voor 
detailhandelsfeeds. 
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AdWords automatisch uit uw voorkeurslay-outs laten kiezen. Als u deze optie selecteert, voorspelt 
AdWords welke lay-outs het beste presteren voor de gebruikers aan wie of de plaatsingen en 
platforms waarop ze worden weergegeven. Dit maakt uw dynamische advertenties mogelijk nog 
effectiever. 

• Klik naast 'Uw voorkeurslay-outs' op het potloodpictogram. Het scherm 'Uw voorkeurslay-
outs kiezen' wordt geopend. Standaard zijn alle dynamische advertentielay-outs en -functies 
ingeschakeld, maar u kunt bepaalde lay-outs uitsluiten en ongewenste functies uitschakelen. 
AdWords gebruikt alleen lay-outs uit uw groep voorkeurslay-outs. Naarmate er meer 
advertentielay-outs beschikbaar komen met de functies die u heeft ingeschakeld, voegen we 
deze automatisch toe aan uw voorkeurslay-outs. 

• Als u een lay-out wilt uitsluiten, plaatst u de muisaanwijzer op de betreffende lay-out en klikt 
u op de 'x' die wordt weergegeven. Klik op de schakelaar Aan/Uit om lay-outfuncties uit te 
schakelen. 

• Klik op Toepassen als u klaar bent. 
 
Eén AdWords-lay-out selecteren. Klik op het onderstaande dropdown-menu en kies een AdWords-lay-
out. 

• Klik op Opslaan en voorbeeld bekijken. 

Dynamische advertenties uploaden die zijn gemaakt met Google Web Designer 
Als uw bedrijf strenge merkrichtlijnen hanteert, kunt u Google Web Designer gebruiken om 
dynamische advertenties te maken en deze vervolgens naar AdWords uploaden. 
 
Voordat u begint 
Als u Google Web Designer nog niet eerder heeft gebruikt, leest u eerst de instructies voor Google Web 
Designer. Belangrijk: Begin niet vanaf nul met ontwikkelen. 
Als u al enige ervaring met Google Web Designer heeft, kunt u meteen naar de Rich media-galerij gaan. 
Daar vindt u sjablonen en een uitgebreide handleiding. 
 
Instructies 
Volg deze stappen om de advertenties te uploaden die u met Google Web Designer heeft gemaakt: 

1. Klik op het tabblad Advertenties. 
2. Klik op het dropdown-menu + Advertentie en selecteer Advertentiegalerij. 
3. Kies Tekstadvertenties of Beeldadvertenties en klik vervolgens op Maken. 
4. Selecteer Uw eigen lay-out uploaden. 
5. Navigeer naar uw bestand en upload dit. 
6. Herhaal deze procedure voor elk advertentieformaat. 
7. Klik op Opslaan. 

De tekst in uw dynamische advertenties aanpassen 
Bij feeds voor onderwijs, vluchten of reizen en bij aangepaste feeds kunt u zelf bepalen hoe de 
elementen van uw feed in uw dynamische advertenties worden geplaatst. 
 
Voorbeeld: Een lay-out maakt gebruik van de naam van de bestemming ('SFO') als kop van de 
advertentie, de vluchtbeschrijving 'Voordelige dagelijkse vluchten' voor de advertentiebeschrijving 
en de ticketprijs '€ 900' als prijs. 
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Stel nu dat u een wat meer beschrijvende kop wilt. Als kop van de advertentie zou u de naam van de 
bestemming en de vluchtbeschrijving kunnen gebruiken: 'Voordelige vluchten naar SFO'. 

 
U kunt uw dynamische advertenties als volgt aanpassen: 

1. Klik onder 'Feeds' op 'Meer opties'. 
2. Klik in het veld naast het advertentie-element dat u wilt aanpassen, zoals 'Kop'. 
3. Selecteer in het dropdown-menu een feedkenmerk (wordt tussen accolades weergegeven). 

Bijvoorbeeld '{Bestemmings-ID}'. Voeg uw kenmerken in dit veld in en rangschik ze. U kunt 
ook statische tekst invoegen. Als u bijvoorbeeld de bovenstaande kop 'Voordelige dagelijkse 
vluchten' wilt maken, geeft u '{Beschrijving vlucht} naar {Naam bestemming}' op in het veld 
'Kop'. 

4. Klik op Opslaan en voorbeeld bekijken. 
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Een lightbox-advertentie maken 

In lightbox-advertenties worden uw advertentie-items, zoals video's, afbeeldingengalerijen en 
kaarten, op responsieve wijze gecombineerd om de beschikbare advertentieruimte te vullen. 
Lightbox-advertenties kunnen meerdere video's of afbeeldingengalerijen bevatten, of een 
combinatie hiervan. 

Voordat u begint 
Voor inleidende informatie over lightbox-advertenties en voor factureringsinformatie kunt u het 
beste eerst het artikel Over lightbox-advertenties doornemen. 

Uw campagne en biedingen instellen 
Lightbox-advertenties worden weergegeven in campagnes van het type 'Alleen in het Display 
Netwerk' met het marketingdoel 'Mensen aanspreken met uw content' of 'Uw advertentie bekijken'. 
Als u 'Mensen aanspreken met uw content' selecteert, worden uw biedingen ingesteld op basis van 
kosten per engagement (CPE). Als u 'Uw advertentie bekijken' selecteert, worden uw biedingen 
ingesteld op basis van kosten per duizend zichtbare vertoningen (vCPM). 
Instructies 
Nadat u uw campagne heeft ingesteld, kunt u lightbox-advertenties maken. Ga hiervoor als volgt te 
werk: 

1. Klik in uw AdWords-account op +Advertentie en selecteer Advertentiegalerij. 
2. Selecteer Lightbox-advertenties. 
3. Selecteer Lightbox. 
4. Kies een van deze opties: 
• Als u wilt beginnen met een bulkupload, klikt u op Items uploaden, op YouTube-video 

toevoegen of op Website scannen. U kunt ook later nog andere typen items toevoegen. 
Selecteert u bijvoorbeeld Website scannen, dan kunt u op de sjabloonpagina alsnog video's 
toevoegen. 

• Als u rechtstreeks naar de sjabloonpagina wilt gaan, klikt u op Begin met een sjabloon. 
5. Voeg op de sjabloonpagina tekst en afbeeldingen toe, en stel uw voorkeuren in. Dit doet u 

links op het scherm. Rechts op het scherm, bij Voorbeeld, ziet u welk effect uw wijzigingen 
hebben. 

6. Sla uw advertenties op. Ze worden nu ter beoordeling ingediend. Na goedkeuring wordt de 
weergave van uw nieuwe lightbox-advertenties gestart. 
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Vereisten voor lightbox-advertenties 

 
Lightbox-advertenties zijn uitvouwbare rich media-display-advertenties die worden weergegeven in 
het Google Display Netwerk. Lightbox-advertenties zijn onderhevig aan het standaard AdWords-
beleid, het beleid voor afbeeldingen en video, en de onderstaande vereisten. 

Verschillende advertenties in lightbox-campagnes 

Het volgende is niet toegestaan: 
 Een andere advertentie-indeling gebruiken in een campagne die lightbox-advertenties bevat 

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Zorg ervoor dat de enige 
advertenties in uw campagne lightbox-advertenties zijn. 

Ontbrekende afbeelding voor CTA 

Het volgende is niet toegestaan: 
 Nalaten een call-to-action (CTA) op te geven voor alle afbeeldingen in een indeling van Studio 

Layouts. 
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Voeg een call-to-action, 
zoals 'Plaats de muisaanwijzer om uit te vouwen', toe aan de afbeelding, zodat de gebruiker weet 
welke interactie met de advertentie nodig is. Vervolgens uploadt u de afbeelding opnieuw. Als u de 
afbeelding niet kunt bewerken om te voldoen aan deze vereiste, uploadt u een andere afbeelding die 
wel voldoet aan het beleid. 

Gerelateerd beleid en veelvoorkomende redenen voor afkeuring 

Het volgende AdWords-beleid is in het bijzonder relevant voor lightbox-advertenties en houdt vaak 
verband met afkeuringen. Informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt. 

Bestemming komt niet overeen 

Alle URL's die worden gebruikt in advertenties en extensies, moeten verwijzen naar hetzelfde 
domein als de bestemming van de advertentie. Lees het beleid inzake niet overeenkomende 
bestemming voor meer informatie. Besteed bij lightbox-advertenties extra aandacht aan de klik-URL 
voor het logo, de URL van de call-to-action-knop en de zichtbare URL. Deze moeten allemaal voldoen 
aan dit beleid. 

Onacceptabele video-indeling 

Alle video's moeten worden geüpload in een goedgekeurde indeling. Lees het beleid inzake 
onacceptabele video-indeling voor meer informatie. 

Video niet beschikbaar 

Alle video's moeten openbaar beschikbaar zijn. Lees het beleid inzake niet-beschikbare video voor 
meer informatie. 
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Afbeeldingskwaliteit 

Alle afbeeldingen die worden gebruikt in advertenties moeten voldoen aan bepaalde 
kwaliteitsnormen. De afbeeldingsindeling moet voldoet aan AdWords-normen en de afbeelding zelf 
mag niet wazig zijn. Bekijk het beleid ten aanzien van afbeeldingskwaliteit voor meer informatie. 

Videokwaliteit 

Alle video's die in advertenties worden gebruikt, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. 
Lees het beleid inzake videokwaliteit voor meer informatie. 

Inhoud voor volwassenen 

We willen dat advertenties relevant en veilig voor gebruikers zijn. Daarom beperkt Google inhoud 
voor volwassenen in bepaalde omstandigheden. Lees het beleid inzake inhoud voor 
volwassenen voor meer informatie. Lightbox-advertenties mogen geen inhoud voor volwassenen 
bevatten. 

Onduidelijke relevantie 

Alle informatie moet relevant zijn voor datgene waarvoor u adverteert. Bijvoorbeeld: alle ingediende 
velden met advertentiemateriaal moeten dezelfde adverteerder vertegenwoordigen en relevant zijn 
voor het geadverteerde product. Raadpleeg het beleid inzake onduidelijke relevantie voor meer 
informatie. 
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Redactioneel 

Google wil hoogwaardige functionaliteit aan gebruikers leveren en vereist daarom dat alle 
advertenties, extensies en bestemmingen voldoen aan hoge professionele en redactionele normen. 
We staan alleen advertenties toe die duidelijk zijn, een professioneel uiterlijk hebben en gebruikers 
naar content leiden die relevant, praktisch en gemakkelijk te begrijpen is. 
 
Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Informatie 
over wat er gebeurt als u ons beleid schendt. Als u van mening bent dat uw advertentie ten onrechte is 
afgekeurd, kunt u een herbeoordeling aanvragen via het formulier Afgekeurde advertenties en 
beleidsvragen. 

Stijl en spelling 
Het volgende is niet toegestaan: 

 Advertenties of extensies die de functies van het advertentieblok niet gebruiken voor het 
beoogde doel 
Voorbeelden: advertenties die geen promotiecontent bevatten; tekstadvertenties waarin een regel 
tekst ontbreekt; telefoonnummers (waaronder naamnummers) in advertentietekst; 
tekstadvertenties waarvan de beschrijving overloopt in de zichtbare URL; het URL-veld gebruiken als 
extra tekstregel; oproepextensies waarin een e-mailadres wordt gebruikt in plaats van een 
telefoonnummer; geanimeerde advertenties die een game of wedstrijd bevatten die gebruikers 
kunnen spelen om prijzen of een andere vergoeding te winnen; advertenties die gebruikers 
aansporen op de advertentie te klikken om een game of wedstrijd te winnen of prijzen te claimen 
 
Opmerking: Advertenties mogen loterijen en wedstrijden promoten waaraan gebruikers op de 
doelsite kunnen deelnemen. 
 
Opmerking: Audio en video zijn toegestaan, maar de standaardinstelling moet 'uit' of 'onderbroken' 
zijn. 
 
Opmerking: Als uw bedrijfsnaam een bestaand telefoonnummer bevat (zoals '1-800-EXAMPLE'), vraagt 
u een beoordeling aan om na te gaan of u de bedrijfsnaam mag gebruiken in advertentietekst. Als u 
klanten wilt aansporen u te bellen, kunt u overwegen oproepextensies of alleen bellen-advertenties te 
gebruiken in plaats van het telefoonnummer in uw advertentietekst te plaatsen. 

 Advertenties of extensies die afwijken van de heldere en informatieve presentatiestijl van de 
zoekresultaten van Google 
Voorbeelden: advertenties die opsommingstekens of genummerde lijsten gebruiken; advertenties die 
een generieke call-to-action (zoals 'klik hier') bevatten die van toepassing kan zijn op elke advertentie 

 Advertenties of extensies die de algemeen aanvaarde regels voor spelling, grammatica of 
spatiegebruik niet volgen 
Voorbeelden: 'Uw bloemen kopen hier' of 'Koop hier uw bloemn' in plaats van 'Koop hier uw 
bloemen'; overmatig of gekunsteld gebruik van spaties, zoals b l o e m e n, koophieruwbloemen 
 
Opmerking: Ongebruikelijke grammatica, spelling, interpunctie, hoofdletters of spaties kunnen deel 
uitmaken van bepaalde handelsmerktermen, merknamen of 
productnamen. Als u dergelijke namen wilt gebruiken in uw advertenties, 
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moet u eerst een beoordeling aanvragen en aantonen dat de ongebruikelijke termen consistent in deze 
vorm worden gebruikt op uw website of in uw app. 

 Advertenties of extensies die onbegrijpelijk of onzin zijn 
Voorbeelden: de advertentietekst bevat onzin of is te algemeen; de promoties zijn te algemeen of te 
vaag; in de advertentietekst zijn ValueTrack-tags zichtbaar; de advertentietekst is afgekapt of 
onvolledig 

 Beeldadvertenties die een AdWords-tekstadvertentie nabootsen of simuleren 

Voorbeeld: een screenshot van een tekstadvertentie gebruiken om een authentieke tekstadvertentie 
te simuleren 

 Advertenties of extensies die tekenlimieten voor double-byte-talen overschrijden 

Opmerking: Tekenlimieten voor tekst variëren, afhankelijk van of de tekst wordt weergegeven in een 
single-byte- of een double-byte-taal. Double-byte-talen, zoals Chinees, Japans en Koreaans, zijn talen 
die double-byte-tekens gebruiken. Deze tekens nemen twee keer zo veel ruimte in beslag als single-
byte-tekens. Daarom zijn tekenlimieten voor deze talen de helft van de tekenlimieten voor andere 
talen. 
 
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Als uw advertentie is 
afgekeurd vanwege de bestemming van de advertentie, leest u hoe u een opgeschorte site of app 
corrigeert. 

Herhaling 
Het volgende is niet toegestaan: 

 Ongebruikelijke, gekunstelde of onnodig herhalende namen, woorden of woordgroepen 
Opmerking: Dit beleid is ook van toepassing op extensies waarin tekst wordt herhaald die al in de 
advertentietekst staat. 
 
Voorbeelden: de naam van de adverteerder of de naam van het product herhalen 

 Extensietekst waarin woorden of woordgroepen worden herhaald binnen dezelfde extensie of 
een andere extensie in dezelfde advertentiegroep, campagne of account 
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. 

Hoofdlettergebruik 
Het volgende is niet toegestaan: 

 Hoofdletters die niet correct of voor het beoogde doel worden gebruikt 
Voorbeelden: overmatig of gekunsteld gebruik van hoofdletters, zoals BLOEMEN, BlOeMeN, 
B.L.O.E.M.E.N 
 
Opmerking: In sommige gevallen is ongebruikelijk hoofdlettergebruik toegestaan. Voor kortingscodes, 
veelgebruikte afkortingen (zoals 'ASAP'), handelsmerken, merknamen en 
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productnamen (zoals AdWords) kunt u een beoordeling aanvragen om na te gaan of ongebruikelijk 
hoofdlettergebruik kan worden goedgekeurd. 
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. 

Interpunctie en symbolen 
Het volgende is niet toegestaan: 

 Interpunctie of symbolen die niet correct of niet voor het beoogde doel worden gebruikt 
Voorbeelden: uitroeptekens in de kop van de advertentie; herhaalde interpunctie of symbolen; 
symbolen, cijfers en letters die niet worden gebruikt in overeenstemming met hun werkelijke 
betekenis of doel, zoals wanneer '@ home' wordt gebruikt in de betekenis van 'at home'; niet-
standaard gebruik van superscript; ongebruikelijke symbolen of tekens, zoals sterretjes en verticale 
lijnen; opsommingstekens en weglatingstekens; overmatig of gekunsteld gebruik van cijfers, 
symbolen of interpunctie, zoals b1oemen, bl@emen, Bloemen!!!, b*l*o*e*m*e*n, B.L.O.E.M.E.N 
 

Opmerking: Sommige typen ongebruikelijke interpunctie en symbolen zijn toegestaan in bepaalde 
gevallen. Handelsmerken, merknamen en productnamen waarvoor ongebruikelijke interpunctie of 
symbolen consistent in deze vorm worden gebruikt op de bestemming van de advertentie, kunnen 
worden goedgekeurd voor gebruik in advertenties. Symbolen die op een algemeen aanvaardbare 
manier worden gebruikt, zijn ook toegestaan. Een voorbeeld hiervan is een sterretje (*) voor 
sterbeoordelingen ((5*-hotel) of om aan te geven dat er wettelijke vereiste voorwaarden van 
toepassing zijn. Als u dergelijke interpunctie of symbolen wilt gebruiken, moet u een beoordeling 
aanvragen. 
 
Opmerking: Titels van apps en namen van ontwikkelaars vallen onder dit beleid. U moet de naam in 
de Developer Console mogelijk wijzigen om uw advertenties te laten goedkeuren of een beoordeling 
aanvragen om de naam te laten goedkeuren. 

 Ongeldige of niet-ondersteunde tekens 
Voorbeelden: emoji's, single-byte katakana 
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. 

Niet-geïdentificeerd bedrijf 
Het volgende is niet toegestaan: 

 Advertenties of bestemmingen waarin het product, de service of de entiteit die wordt 
gepromoot, niet wordt vermeld 
Voorbeelden: geen product- of bedrijfsnaam of zichtbare URL opnemen in de advertentie; 
geanimeerde advertenties waarin identificerende informatie (zoals een product- of bedrijfsnaam, 
logo of zichtbare URL) niet duidelijk wordt weergegeven in het laatste statische frame (nadat de 
animatie is afgelopen); advertenties of bestemmingen voor bedrijven met een onduidelijk 
bedrijfsmodel 
 
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Als uw advertentie is 
afgekeurd vanwege de bestemming van de advertentie, leest u hoe u een opgeschorte site of app 
corrigeert. 
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Afbeeldingskwaliteit 
Het volgende is niet toegestaan: 

 Afbeeldingen die gedraaid of ondersteboven worden weergegeven of die niet de volledige 
ruimte van het gekozen afbeeldingsformaat in beslag nemen 

 Afbeeldingen die vaag, onduidelijk of onherkenbaar zijn, of die onleesbare tekst bevatten 

 Afbeeldingen die knipperen, flitsen of anderszins de aandacht afleiden 
Opmerking: Muiseffecten, zoals afbeeldingen die reageren op muisbewegingen, zijn toegestaan, op 
voorwaarde dat de beweging wordt uitgevoerd door de gebruiker en na vijf seconden ophoudt. 

 Advertenties die buiten het frame uitsteken of zich anderszins uitbreiden tot de rest van de 
website of app 
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Als u de afbeelding niet zo 
kunt bewerken dat deze voldoet aan de vereisten, uploadt u een afbeelding die wel voldoet aan het 
beleid. 

Videokwaliteit 
Het volgende is niet toegestaan: 

 Video's met onleesbare tekst, slechte geluidskwaliteit, of wazig, onduidelijk of onherkenbaar 
beeldmateriaal 
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Als u de video niet zo kunt 
bewerken dat deze voldoet aan de vereisten, uploadt u een video die wel voldoet aan het beleid. 
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Een afgekeurde advertentie of extensie corrigeren 

Als uw advertentie of extensie wordt afgekeurd, betekent dit dat de advertentie of extensie niet 
wordt weergegeven omdat deze niet voldoet aan het AdWords-advertentiebeleid. 
 
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u kunt uitzoeken waarom uw advertentie of extensie is afgekeurd 
en de vereiste wijzigingen kunt aanbrengen. 

Instructies 

Stap 1: Ga na waarom uw advertentie of extensie is afgekeurd 
Bekijk de kolom Status op de pagina Advertenties en extensies van uw account om na te gaan wat 
waarom is afgekeurd. Plaats de muisaanwijzer op de status Afgekeurd en klik op de reden voor 
afkeuring voor meer informatie over het beleid. 
 
Als u denkt dat uw advertentie of extensie ten onrechte is afgekeurd en dat deze voldoet aan 
het AdWords-beleid, kunt u de advertentie of extensie automatisch opnieuw indienen ter 
beoordeling. Breng een kleine wijziging aan en sla de wijziging op. Houd er ook rekening mee dat als 
u een advertentie of extensie wijzigt en opnieuw indient, de bijbehorende statistieken weer op nul 
worden gezet. 

Al uw afgekeurde advertenties tegelijk bekijken  

Als u een groot account met veel advertenties heeft, kunt u ook filters gebruiken om al uw 
afgekeurde advertenties te vinden: 

1. Ga naar de pagina Advertenties en extensies van uw account. 

2. Klik op het pictogram Filter  boven de tabel met statistieken. 
3. Selecteer Status. 
4. Vink het selectievakje naast Afgekeurd aan. 
5. Klik op Toepassen. 

In de tabel worden nu automatisch alle afgekeurde advertenties weergegeven. 
 

 
Stap 2: Breng wijzigingen in uw advertentie of extensie aan 
Heeft u een opgeschorte site? Als uw website om beleidsredenen is opgeschort, vindt u hier meer 
informatie over het corrigeren van uw site. U moet uw site corrigeren voordat u uw advertenties 
opnieuw verzendt. 
 
Als u een afgekeurde advertentie of extensie wilt corrigeren, leest u het beleid zorgvuldig door en 
brengt u vervolgens wijzigingen aan zodat de advertentie of extensie voldoet aan het beleid. 
Uw advertentie of extensie bewerken: 

1. Ga naar de pagina Advertenties en extensies van uw account. 
2. Plaats de muisaanwijzer op de advertentie of extensie die u moet bewerken. Klik op het 

potloodpictogram . U kunt de bewerkingen meteen doorvoeren. 
3. Bewerk de advertentie of extensie zodat deze voldoet aan al onze beleidsregels en klik op 

Opslaan. Als u geen wijzigingen aanbrengt, wordt de advertentie of extensie niet opnieuw ter 
beoordeling ingediend. 
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4. Uw advertentie of extensie wordt automatisch opnieuw ter beoordeling bij ons ingediend. 
 
Dien uw advertenties pas opnieuw ter beoordeling in als u zeker weet dat de schendingen zijn 
verholpen. Dit is belangrijk, omdat uw AdWords-account kan worden opgeschort als uw 
advertenties, zoekwoorden of sites herhaaldelijk worden afgekeurd wegens schending van ons 
advertentiebeleid. Uw advertenties worden dan niet meer weergegeven. Als u zeker weet dat de 
geconstateerde schending op een misverstand berust, kunt u contact met ons opnemen. Let 
echter op dat als onze beoordeling bevestigt dat uw advertentie inderdaad in strijd is met ons 
beleid, u de schending alsnog moet corrigeren en de advertentie opnieuw moet indienen, 
waardoor u nog langer moet wachten voordat uw advertentie wordt weergegeven. 

 

Wanneer u uw advertentie of extensie bewerkt, komt dit op hetzelfde neer als wanneer u de 
oorspronkelijke advertentie of extensie verwijdert en een nieuwe maakt. Dit houdt in dat de 
bijbehorende statistieken weer op nul worden gezet. 
De prestatiegeschiedenis van uw oorspronkelijke advertentie bekijken: 

1. Klik op het pictogram Filter  boven de tabel met statistieken. 
2. Kies Advertentiestatus. 
3. Vink het selectievakje naast Verwijderd aan. 
4. Klik op Toepassen. 
 
Stap 3: Wacht totdat uw advertentie of extensie is beoordeeld 
Zodra u uw advertentie of extensie bewerkt en opslaat, wordt deze automatisch opnieuw ter 
beoordeling bij ons ingediend. De tekst in de kolom Status verandert van Afgekeurd in Wordt 
beoordeeld. 
 
De meeste advertenties worden binnen één werkdag beoordeeld. Soms is de beoordeling van een 
advertentie echter complexer en neemt deze meer tijd in beslag. Wanneer we uw advertentie 
hebben beoordeeld, wordt de status in uw account gewijzigd in de huidige goedkeuringsstatus van 
de advertentie. Als de beoordeling van uw advertentie meer dan één volledige werkdag duurt, 
vragen we u wat geduld te hebben. We beoordelen uw advertentie zo snel mogelijk. Uiteraard kunt u 
ook contact met ons opnemen. 
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MODUEL 3 UW ADVERTENTIES WEERGEVEN IN HET DISPLAY 

NETWERK 
 

Targetinginstellingen in het Display Netwerk 
 

In het Google Display Netwerk kunt u een breed scala van klanten met brede interesses bereiken, 
kiezen op welke sites of pagina's u uw advertenties wilt weergeven en mensen bereiken via 
aantrekkelijke advertentie-indelingen. 

• De basisprincipes: uw advertenties laten weergeven in het Display Netwerk 
• Targetinginstellingen kiezen om meer controle te hebben over waar uw advertenties worden 

weergegeven 
• Geavanceerde combinaties van targeting proberen op basis van uw doelen 

Als u wilt adverteren in het Display Netwerk, kunt u een campagne van het type 'Alleen in het Display 
Netwerk' of 'Zoeknetwerk met Display Select' gebruiken. 
 
Dit artikel beschrijft functies in de vorige AdWords-ervaring. Als u de nieuwe AdWords-ervaring 
gebruikt, leest u Over targeting en observaties. Bepaal welke AdWords-ervaring u gebruikt. 

Voordat u begint 
Met ingang van januari 2017 komen display- en videoadvertentiegroepen zonder targetingmethode 
in aanmerking voor weergave van advertenties in het Google Display Netwerk en op YouTube. Deze 
wijziging wordt in de loop van het voorjaar van 2017 stapsgewijs doorgevoerd, zodat steeds meer 
adverteerders hier hun voordeel mee kunnen doen. Als eenmalige uitzondering worden bestaande 
advertentiegroepen zonder targeting automatisch onderbroken, zodat er geen advertenties worden 
vertoond die u niet wilt weergeven. In toekomstige gevallen kunt u advertentiegroepen die nog niet 
gereed zijn om advertenties weer te geven, handmatig onderbreken. Raadpleeg voor meer 
informatie het artikel Uw advertentiegroepen onderbreken of hervatten. 

De basisprincipes: uw advertenties laten weergeven in het Display Netwerk 
Met targetingmethoden, zoals zoekwoorden en affiniteitsdoelgroepen, kunt u uw advertenties laten 
weergeven in het Display Netwerk. 

 
Stel dat u sportartikelen verkoopt. Voor uw voetbalcampagne wilt u uw advertenties weergeven op 
pagina's die aan voetbal zijn gerelateerd. U target daarom 
Displayzoekwoorden zoals voetballen kopen. 
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Hoe u dit doet in uw AdWords-account 
Wanneer u targetingmethoden, zoals zoekwoorden of affiniteitsdoelgroepen, toevoegt, laat u 
AdWords weten waar u uw advertenties wilt weergeven of aan welke gebruikers u uw advertenties 
wilt laten zien terwijl ze browsen in het Display Netwerk. U voegt targeting toe aan de 
advertentiegroepen in uw campagnes in het Display Netwerk. 

1. Klik onder Alle campagnes op het tabblad Display Netwerk. 
2. Klik op + Targeting. 
3. Selecteer het dropdown-menu Targeting toevoegen en kies een van de verschillende 

targetingmethoden. Als u advertenties wilt weergeven op pagina's die aan voetbal zijn 
gerelateerd, kunt u Displayzoekwoorden selecteren en voetballen kopen toevoegen. 

4. Klik op Sluiten en sla uw advertentiegroep op. 
Afhankelijk van de opties die u kiest, kan er een rekenmachine aan de zijkant worden weergegeven 
die het aantal beschikbare vertoningen laat zien voor de targeting die u heeft geselecteerd. Het 
aantal beschikbare vertoningen kan vaak erg groot zijn, afhankelijk van wat u selecteert. 
Lees Geschatte bereikcijfers voor het Display Netwerk voor meer informatie over beschikbare 
vertoningen. 

Targetinginstellingen kiezen om meer controle te hebben over waar uw advertenties worden 

weergegeven 
Ook targetinginstellingen zoals 'Targeting en bieden' en 'Alleen bieden' bepalen het bereik van uw 
advertenties. U kunt ze zien als opties waarmee u het volgende doet: 
'Targeting en bieden' 

• Hiermee worden uw advertenties beperkt tot alleen de targetingmethode die u heeft 
geselecteerd, zoals zoekwoorden 

• Hiermee kunt u biedingen instellen voor afzonderlijke targeting, zoals € 2,00 voor voetballen 
kopen 

 
Op basis van uw Displayzoekwoorden kunnen uw advertenties nu worden weergegeven op pagina's 
over voetbal. U wilt echter specifiek voetbalfans bereiken, dus u target de 
affiniteitsdoelgroep Voetbalfans en stelt beide targetingmethoden in op 'Targeting en bieden'. 
 
'Alleen bieden' 

• Hiermee worden uw advertenties niet beperkt tot alleen de targetingmethode die u heeft 
geselecteerd 

• Hiermee kunt u biedingen instellen voor afzonderlijke targeting, zoals € 2,00 voor Voetbalfans 
Stel op basis van het bovenstaande voorbeeld dat u uw advertenties het liefst wilt weergeven aan 
voetbalfans, maar ze niet wilt beperken tot deze doelgroep. U besluit het volgende te doen: 

• U stelt 'Displayzoekwoorden' in op 'Targeting en bieden' zodat uw advertenties worden 
weergegeven op basis van uw zoekwoorden. 

• U stelt 'Interesses en remarketing' in op 'Alleen bieden' met een hoger bod 
voor Voetbalfans om de kans te vergroten dat uw advertenties worden weergegeven aan 
mensen met die affiniteitsdoelgroep. 

 
Hoe u dit doet in uw AdWords-account 
Wanneer u meerdere targetingmethoden toevoegt aan dezelfde advertentiegroep en deze instelt op 
'Targeting en bieden', laat u AdWords weten dat u het bereik van uw advertenties wilt beperken of 
verkleinen. Wanneer u extra targetingmethoden toevoegt en deze instelt 
op 'Alleen bieden', laat u AdWords weten dat u de plaatsen waar uw 
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advertenties worden weergegeven, niet wilt beperken maar dat u de kansen dat ze worden 
weergegeven, wilt vergroten of verkleinen afhankelijk van het bod dat u kiest. 

1. Herhaal stap 1-3 uit het eerste gedeelte voor elke extra targetingmethode die u toevoegt aan 
uw advertentiegroep. 

2. Kies 'Targeting en bieden' of 'Alleen bieden' voor elke targetingmethode. 
3. (Optioneel) Kies verschillende biedingen voor uw targeting. U kunt bijvoorbeeld een bod 

voor Voetbalfans instellen op het subtabblad Interesses en remarketing. 
Elke keer dat u een targetingmethode toevoegt aan uw advertentiegroep, kunt u aan de zijkant zien 
dat het aantal beschikbare vertoningen kleiner wordt. Dit is normaal wanneer u meerdere 
targetingmethoden in één advertentiegroep instelt op 'Targeting en bieden'. 

Zoekwoorden 
Zoekwoorden + 
affiniteitsdoelgroep 

Zoekwoorden + affiniteitsdoelgroep 
+ geslacht 

 

 

 

Belangrijke opmerking: Voor kleine en middelgrote bedrijven is het beter minder targetingmethoden 
in een advertentiegroep in te stellen op 'Targeting en bieden'. Anders is het mogelijk dat u het bereik 
van uw advertenties zodanig beperkt dat ze bijna nooit worden weergegeven. 

Geavanceerde combinaties van targeting proberen op basis van uw doelen 
Campagnes voor direct sales 
Als het uw doel is producten te verkopen en een specifiek type doelgroep te bereiken, kunt u enkele 
targetingmethoden die zijn ingesteld op 'Targeting en bieden', toevoegen aan uw advertentiegroep. 
Dan kunnen uw advertenties alleen worden weergegeven wanneer wordt voldaan aan de specifieke 
targetingmethoden die u heeft geselecteerd. Hier volgen enkele voorbeeldcombinaties: 

Targetingmethoden 
'Targeting en bieden' 
(standaardinstelling) 

'Alleen 
bieden' 

Wanneer advertenties kunnen 
worden weergegeven 

Zoekwoorden + 
plaatsingen 

Zoekwoorden + 
plaatsingen 

Niet 
geselecteerd 

Zoekwoorden EN plaatsingen 
zijn beide vereist om 
advertenties weer te geven. 
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Doelgroepen + leeftijd Doelgroepen + leeftijd Niet 
geselecteerd 

Doelgroepen EN leeftijd zijn 
beide vereist om advertenties 
weer te geven. 

Zoekwoorden + 
onderwerpen 

Zoekwoorden + 
onderwerpen 

Niet 
geselecteerd 

Zoekwoorden EN 
onderwerpen zijn beide vereist 
om advertenties weer te 
geven. 

Remarketing + 
geslacht 

Remarketing + geslacht Niet 
geselecteerd 

Remarketing EN geslacht zijn 
beide vereist om advertenties 
weer te geven. 

Onderwerpen + 
doelgroepen 

Onderwerpen + 
doelgroepen 

Niet 
geselecteerd 

Onderwerpen EN in-market-
doelgroepen zijn beide vereist 
om advertenties weer te 
geven. 

Merkcampagnes 
Als het uw doel is zo veel mogelijk mensen te bereiken, wilt u mogelijk niet te veel 
targetingmethoden toevoegen aan uw advertentiegroep. U kunt echter nog steeds meerdere 
targetingmethoden toevoegen, zodat u biedingen kunt instellen voor een specifieke 
advertentiegroep zonder dat dit uw bereik significant beperkt. Hier volgen enkele 
voorbeeldcombinaties: 

Targetingmethoden 
'Targeting en bieden' 
(standaardinstelling) 

'Alleen 
bieden' Wat dit betekent 

Leeftijd + geslacht + 
affiniteitsdoelgroepen 

Leeftijd + geslacht + 
affiniteitsdoelgroepen 

Niet 
geselecteerd 

Leeftijd EN geslacht EN 
affiniteitsdoelgroepen zijn 
allemaal vereist om advertenties 
weer te geven. 

Affiniteitsdoelgroepen 
+ leeftijd* 

Affiniteitsdoelgroepen Leeftijd Affiniteitsdoelgroepen zijn 
vereist om advertenties weer te 
geven. Als affiniteitsdoelgroepen 
en leeftijd elkaar overlappen, 
wordt rapportage voor beide 
weergegeven. Het gebruikte bod 
is afhankelijk van uw 
bodselectie. 

Zoekwoorden + 
plaatsingen 

Zoekwoorden Plaatsingen Zoekwoorden zijn vereist om 
advertenties weer te geven. Als 
zoekwoorden en plaatsingen 
elkaar overlappen, wordt 
rapportage voor beide 
weergegeven. Het gebruikte bod 
is afhankelijk van uw 
bodselectie. 

Zoekwoorden + 
geslacht* 

Zoekwoorden Geslacht Zoekwoorden zijn vereist om 
advertenties weer te geven. Als 
zoekwoorden en geslacht elkaar 
overlappen, wordt rapportage 
voor beide weergegeven. Het 
gebruikte bod is afhankelijk van 
uw bodselectie. 
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Onderwerpen + 
affiniteitsdoelgroepen 
+ plaatsingen 

Onderwerpen + 
affiniteitsdoelgroepen 

Plaatsingen Onderwerpen EN 
affiniteitsdoelgroepen zijn beide 
vereist om advertenties weer te 
geven. Als onderwerpen, 
affiniteitsdoelgroepen en 
plaatsingen elkaar overlappen, 
wordt rapportage voor alle drie 
weergegeven. Het gebruikte bod 
is afhankelijk van uw 
bodselectie. 

* Deze combinaties kunnen nuttig zijn voor mensen die hun kansen willen vergroten om bepaalde 
demografische groepen te bereiken, maar hun verkeer niet willen beperken tot alleen die groepen. 
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Over zelfgekozen plaatsingen 

Plaatsingen zijn locaties in het Google Display Netwerk waar uw advertenties kunnen worden 
weergegeven. Een plaatsing kan een website zijn, een specifieke pagina op een site, een mobiele 
app, video-inhoud of zelfs een afzonderlijk advertentieblok. 

 
Een plaatsing is een zelfgekozen plaatsing wanneer u ervoor heeft gekozen specifiek een website, 
mobiele app of advertentieblok te targeten. In de praktijk houdt dit in dat u de plaatsing toevoegt 
aan de advertentiegroepen in uw campagnes in het Display Netwerk, vergelijkbaar met de manier 
waarop u zoekwoorden toevoegt. 

De basisprincipes 
• Een plaatsing moet deel uitmaken van het Display Netwerk als u wilt dat uw AdWords-

advertenties daar worden weergegeven. 
• U kun zelfgekozen plaatsingen uitsluitend aan bepaalde campagnetypen toevoegen: 'Alleen 

in het Display Netwerk', 'Zoeknetwerk met Display Select' en 'Video'. 
• Zoals met alle vormen van AdWords-advertenties, concurreert u met andere adverteerders 

om weergave van uw advertenties op de plaatsingen die u heeft geselecteerd. 
• Als u populaire sites kiest of als het adverteren in het Display Netwerk nieuw voor u is, moet 

u mogelijk hoger bieden om vertoningen te kunnen genereren. U kunt uw biedingen later 
altijd aanpassen. 

Waarom zou u zelfgekozen plaatsingen toevoegen 
Uw advertenties alleen weergeven op specifieke plaatsingen die u kiest 
Als u advertenties alleen op plaatsingen in het Display Netwerk wilt vertonen die u handmatig heeft 
gekozen, gebruikt u zelfgekozen plaatsingen. Als u bijvoorbeeld pakketreizen verkoopt en uw 
advertentie wilt weergeven op een specifieke website of pagina over reizen, voegt u die toe als 
zelfgekozen plaatsing. 
 
Uw advertenties weergeven op plaatsingen waar uw klanten tijd doorbrengen. 
Als u een website kent die uw klanten bezoeken, kunt u deze site toevoegen als zelfgekozen 
plaatsing. Als uw doorsnee klanten bijvoorbeeld veel tijd doorbrengen op example.com en u uw 
advertenties daar wilt weergeven, voegt u deze site toe als zelfgekozen plaatsing. 
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U wilt meer (of minder) verkeer uit plaatsingen genereren door afzonderlijke plaatsingsbiedingen in 
te stellen 
Als u constateert dat advertenties op een specifieke site succesvol zijn, kunt u besluiten uw bod 
alleen voor die site te verhogen zodat uw concurrentiepositie verbetert en uw advertentie eerder op 
die site wordt weergegeven. Anderzijds kunt u uw bod voor een andere plaatsing juist verlagen 
omdat deze niet veel conversies oplevert. 
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Websites over specifieke onderwerpen targeten 

Net zoals uw bedrijf zich richt op bepaalde klanten, zijn uw klanten wellicht geïnteresseerd in 
bepaalde onderwerpen. Met targeting op onderwerp kunt u ervoor zorgen dat uw AdWords-
advertenties op websitepagina's over die onderwerpen worden geplaatst, of het nu landbouw, 
muziek of een heel ander onderwerp betreft. 
 
Met targeting op onderwerp zorgt u ervoor dat uw advertenties kunnen worden weergegeven op 
alle pagina's in het Google Display Netwerk met content over de door u geselecteerde onderwerpen. 
Aangezien content op het web in de loop der tijd verandert, veranderen daarmee ook de pagina's 
waarop uw advertenties worden weergegeven. Als u uw advertenties op die pagina's wilt weergeven, 
selecteert u een of meer onderwerpen die volgens u relevant zijn voor uw advertenties. 
 
Voorbeeld 
Als u bijvoorbeeld het onderwerp 'Auto's en voertuigen' target, kan uw advertentie worden 
weergegeven op alle websites in het Display Netwerk of andere plaatsingen die inhoud bevatten 
over auto's of gerelateerde onderwerpen. U kunt ook nauwkeuriger subonderwerpen selecteren, 
zoals 'Vrachtwagens en terreinwagens', 'Bedrijfsvoertuigen' of 'Motorfietsen'. 
 
U kunt targeting op onderwerp gebruiken in combinatie met afzonderlijke plaatsingen (dat zijn 
pagina's of sites die u heeft gekozen voor weergave van uw advertentie) en zoekwoordtargeting, 
waarbij u zoekwoorden kiest die uw advertentie moeten activeren. 
 
Voorbeeld 
U besluit de plaatsing detelegraaf.nl en het onderwerp 'Sport' in dezelfde advertentiegroep te 
targeten. In dat geval wordt uw advertentie alleen weergegeven op pagina's van de plaatsing 
detelegraaf.nl die betrekking hebben op het onderwerp 'Sport'. 

Waarom onderwerpen targeten 
• U wilt meer verkeer genereren of u wilt snel een brede doelgroep bereiken. 

Als u bijvoorbeeld fietsen verkoopt en weet dat uw klanten ook wandel- en 
kampeerliefhebbers zijn, kunt u proberen een bredere doelgroep te bereiken door het 
subonderwerp 'Wandelen en kamperen' te selecteren, zodat uw advertenties op 
webpagina's over dit onderwerp worden weergegeven. 

• U beschikt over een flexibel of onbeperkt campagnebudget. 
• U wilt uw advertentieweergave snel uitbreiden of u heeft een redelijk flexibel CPA-doel. 
• U wilt voorkomen dat uw advertenties worden weergegeven op pagina's over specifieke 

onderwerpen die niet goed presteren of niet gerelateerd zijn aan uw producten of services. 
 
Tips 
Als u controle wilt over waar uw advertenties worden weergegeven in het Google Display Netwerk, 
als u een merkgeoriënteerde adverteerder bent of als u vastomlijnde CPA-doelen heeft en uw budget 
actief wilt beheren, raden we u aan gebruik te maken van onze andere targetingopties, 
zoals contexttargeting voor zoekwoorden of plaatsingstargeting. 

Hoeveel targeting op onderwerp kost 
Het prijsmodel voor targeting op onderwerp is gelijk aan dat voor andere 
advertenties met plaatsingstargeting. U selecteert de maximumprijs die u 
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bereid bent te betalen voor elke keer dat de advertentie wordt weergegeven. Het AdWords-systeem 
geeft uw advertentie weer op pagina's in het Google Netwerk met inhoud over dat onderwerp als uw 
bod een positie behaalt. Een populair onderwerp omvat mogelijk duizenden of zelfs tienduizenden 
pagina's waarop uw advertenties kunnen worden weergegeven. 

Onderwerpen targeten  

Als u onderwerpen wilt targeten, moet u een van de volgende marketingdoelen of campagnetypen 
gebruiken: 
 
Marketingdoelen voor 'Alleen in het Display Netwerk' 

• Uw advertentie bekijken 
• Uw website bezoeken 
• Kopen op uw website 
• Een handeling uitvoeren op uw website 
• Uw bedrijf bellen 
• Uw bedrijf bezoeken 

Campagnetypen 
• 'Zoek- en Display Netwerk - Alle functies' 
• 'Alleen in het Display Netwerk - Alle functies' 
• 'Alleen in het Display Netwerk - Remarketing' 

 
1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Klik boven aan op het tabblad Campagnes. 
3. Ga naar het tabblad Display Netwerk en klik boven de grafiek op + Targeting. 
4. Selecteer een advertentiegroep. 
5. Klik op het dropdown-menu 'Targeting toevoegen' en selecteer 'Onderwerpen'. 
6. Selecteer zo veel onderwerpen en subonderwerpen als u wilt door op de link 'Toevoegen' 

naast elk gewenst onderwerp of subonderwerp te klikken. Alle onderwerpen en 
subonderwerpen die u heeft toegevoegd, worden weergegeven in de kolom 'Geselecteerde 
onderwerpen'. 

7. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan. 

Onderwerpen naar een andere advertentiegroep kopiëren  

Nadat u voor één advertentiegroep onderwerpen heeft ingesteld, kunt u deze kopiëren naar andere 
advertentiegroepen in campagnes van het type 'Alleen in het Display Netwerk'. Eerst moet u de 
gewenste onderwerpen kopiëren. Vervolgens kunt u ze in een nieuwe advertentiegroep plakken. 
Ga als volgt te werk om uw eonderwerpen te kopiëren: 

• Klik op het tabblad Display Netwerk. 
• Klik op het tabblad Onderwerpen. 
• Vink het selectievakje aan naast de onderwerpen die u wilt kopiëren. 
• Klik in het menu Bewerken op Kopiëren (of druk op Ctrl-C op een pc of Command-C op een 

Mac). 
• Ga als volgt te werk om uw gekopieerde onderwerpen te plakken: 
• Klik op het tabblad Campagnes. 
• Klik op de naam van de campagne waarin u de onderwerpen wilt plakken. 
• Vink het vakje aan naast de naam van de advertentiegroep waarin u de onderwerpen wilt 

plakken. 
• Klik in het menu Bewerken op Plakken (of druk op Ctrl-V op een pc of Command-V op een 

Mac). 
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Tips 
• Als u een hoofdonderwerp target, target u ook alle gerelateerde subonderwerpen. We raden 

u echter aan om de subonderwerpen voor bied- en rapportagebeheer toe te voegen. 
• Alle subonderwerpen toevoegen is niet hetzelfde als het hoofdonderwerp toevoegen. 

Bepaalde pagina's worden niet getarget als u alleen subonderwerpen toevoegt aan uw 
advertentiegroep. We raden u daarom aan ook het hoofdonderwerp toe te voegen. 

• Wanneer u onderwerpen toevoegt waarop u wilt targeten, ziet u een schatting van uw 
aanvankelijke targetingbereik. Deze schatting houdt echter geen rekening met automatische 
targetingmethoden of biedings- en budgetinstellingen. 
  



 
 

 

70 

Over uitsluitingszoekwoorden 

Met behulp van uitsluitingszoekwoorden kunt u zoektermen uitsluiten voor uw campagnes. 
 
Hierdoor kunt u zich volledig richten op de zoekwoorden die belangrijk zijn voor uw klanten. Met 
betere targeting bereikt u makkelijker gebruikers die daadwerkelijk zijn geïnteresseerd in uw 
producten of services, en verhoogt u het rendement op uw investering (ROI). 

Hoe uitsluitingszoekwoorden werken 

Als u een nauwkeurig getargete campagne wilt opzetten, moet u ook bepalen wat er nadrukkelijk 
buiten uw targeting valt. Met zoekwoorden kunt u een breed scala aan woordcombinaties targeten. 
Daarom is het van belang om na te gaan welke hiervan wel termen en welke niet zijn gerelateerd aan 
uw bedrijf. 

 

Voorbeeld 
Stel dat u een modezaak heeft en u richt op een ouder publiek. Waarschijnlijk is het dan een goed 
idee om uitsluitingszoekwoorden toe te voegen voor zoektermen als 'kleding voor kleuters' of 
'kinderkleding'. 
 
Wanneer u uitsluitingszoekwoorden selecteert, moet u vooral letten op zoektermen die vergelijkbaar 
zijn met uw zoekwoorden, maar waarmee gebruikers duidelijk naar andere producten of services 
zoeken. 

Typen uitsluitingszoekwoorden 
Net als met andere zoekwoorden kunt u voor uitsluitingszoekwoorden kiezen uit breed zoeken, exact 
zoekwoord of zoekwoordgroep. Deze uitsluitingszoektypen werken evenwel anders dan hun 
positieve tegenhangers. 
 
Het belangrijkste verschil is dat u synoniemen, het enkelvoud of het meervoud, spelfouten en andere 
relevante varianten moet toevoegen als u ze wilt uitsluiten. 
 
Uitsluitingszoekwoorden voor breed zoeken 
Dit type is de standaardinstelling voor uw uitsluitingszoekwoorden. Als u uitsluitingszoekwoorden 
voor breed zoeken gebruikt, wordt uw advertentie niet weergegeven voor zoekopdrachten die elk 
woord, in willekeurige volgorde, van uw zoekwoordcombinatie bevatten. Uw advertentie wordt 
mogelijk nog steeds weergegeven voor zoekopdrachten die enkele van uw zoekwoorden bevatten. 
 
Voorbeeld 
Uitsluitingszoekwoord voor breed zoeken: hardloopschoenen 

Zoekopdracht Kan een advertentie worden weergegeven? 

blauwe tennisschoenen 
 

Google hardloopuitrusting 
 

blauwe hardloopschoenen 
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schoenen hardlopen 
 

hardloopschoenen 
 

 
Uitsluitingszoekwoordgroep 
Als u een uitsluitingszoekwoordgroep gebruikt, wordt uw advertentie niet weergegeven voor 
zoekopdrachten die de exacte zoekwoordcombinatie bevatten. Zoekopdrachten kunnen extra 
woorden bevatten en de advertentie wordt niet weergegeven mits de zoekwoorden in dezelfde 
volgorde zijn opgenomen in de zoekopdracht. 
 
Voorbeeld 
Uitsluitingszoekwoordgroep: 'hardloopschoenen' 

Zoekopdracht Kan een advertentie worden weergegeven? 

blauwe tennisschoenen 
 

Google hardloopuitrusting 
 

blauwe hardloopschoenen 
 

schoenen hardlopen 
 

hardloopschoenen 
 

 
Exact uitsluitingszoekwoord 
Als u exacte uitsluitingszoekwoorden gebruikt, wordt uw advertentie niet weergegeven voor 
zoekopdrachten die de exacte zoekwoordcombinatie, zonder extra woorden, bevatten. Uw 
advertentie wordt mogelijk nog steeds weergegeven voor zoekopdrachten die de 
zoekwoordcombinatie met extra woorden bevatten. 
 
Voorbeeld 
Exact uitsluitingszoekwoord: [hardloopschoenen] 

Zoekopdracht Kan een advertentie worden weergegeven? 

blauwe tennisschoenen 
 

Google hardloopuitrusting 
 

blauwe hardloopschoenen 
 

schoenen hardlopen 
 

hardloopschoenen 
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Over targeting op taal 

Als u probeert te communiceren met anderen die niet dezelfde taal spreken, kan het moeilijk zijn uw 
boodschap over te brengen. Net als AdWords wilt u dat uw advertenties worden weergegeven aan 
klanten die ze kunnen begrijpen. 
 
Uw advertenties kunnen worden weergegeven aan klanten die Google-producten en websites van 
derden gebruiken in de talen die uw campagne target. Zo bent u er zeker van dat uw advertenties 
worden weergegeven op sites die zijn geschreven in de taal van de klanten die u wilt bereiken. 

Een doeltaal kiezen 

Met targeting op taal kunt u de taal kiezen van de sites waarop u uw advertenties wilt weergeven. 
We geven uw advertenties weer aan klanten die gebruikmaken van Google-producten (zoals Zoeken 
of Gmail) of sites bezoeken in het Google Display Netwerk (GDN) in dezelfde taal. Denk eraan dat 
AdWords geen advertenties of zoekwoorden vertaalt. 
 
Voorbeeld 
Stel dat u online koffiebonen verkoopt en Spaanssprekende klanten wilt targeten. U zet een 
AdWords-campagne op die getarget is op de Spaanse taal, met Spaanse advertenties en 
zoekwoorden. Zolang de taalinstellingen van de Google-interface van uw klant op Spaans zijn 
ingesteld, worden uw advertenties voor koffie weergegeven wanneer uw Spaanssprekende klanten 
naar uw zoekwoorden zoeken. Als uw klanten zoeken in het Spaans, maar de taalinstellingen van hun 
Google-interface op Nederlands zijn ingesteld, worden uw advertenties niet weergegeven. Daarom 
kan het handig zijn om alle talen te targeten. 

Doeltalen in het zoeknetwerk 

Tenzij u uw advertenties alleen wilt weergeven aan mensen die maar één taal spreken, kan het 
handig zijn om alle talen te targeten. Met targeting op alle talen kunt u mensen bereiken die 
meerdere talen spreken en mogelijk in verschillende talen zoeken. Stel dat iemand Nederlands en 
Spaans spreekt, maar de taalinstellingen van zijn Google-interface zijn ingesteld op Spaans. Het is 
mogelijk dat die persoon ook zoekt in het Nederlands, bijvoorbeeld 'online schoenen kopen'. Als u 
een campagne heeft met deze Nederlandse zoekwoorden die de Nederlandse taal target, ziet die 
persoon uw advertentie niet. Daarom kunt u met targeting op alle talen meer potentiële klanten 
bereiken. 
 
Maar targeting op alle talen is niet altijd de beste benadering. Als u een advertentie heeft met een 
woord zoals 'hotel' dat in veel talen hetzelfde wordt gespeld, is targeting op alle talen af te raden. 
Anders kunnen mensen die de taal waarin uw advertentie is geschreven mogelijk niet begrijpen, de 
advertentie toch te zien krijgen. Als u een dergelijke advertentie wilt weergeven in meerdere talen, 
raden we u aan afzonderlijke campagnes te maken voor elke taal. Op die manier kunt u ervoor 
zorgen dat de taal die u target, ook de taal is waarin uw advertentie is geschreven. 
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Over advertentieplanning 

De kans is groot dat u uw advertentie wilt weergeven bij elke zoekopdracht die een klant online 
uitvoert. Het is echter ook mogelijk dat u uw advertentie alleen op bepaalde dagen wilt weergeven, 
of alleen tijdens kantooruren wanneer u aanwezig bent om vragen van klanten te beantwoorden. 
 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe advertentieplanning werkt. 

Hoe het werkt 
U kunt advertentieplanning als volgt gebruiken: 

• U kunt bepaalde tijden of dagen van de week instellen waarop u uw advertenties wilt laten 
weergeven. 

• U kunt bodaanpassingen instellen om uw biedingen op specifieke dagen en tijdstippen te 
verhogen of te verlagen. 

 
Standaard zijn uw AdWords-campagnes ingesteld op 'Hele dag'. Dit betekent dat uw advertenties 
elke kalenderdag in aanmerking komen voor weergave. Als er op de ingestelde tijd of dag niemand 
zoekt naar uw zoekwoorden, worden uw advertenties ook niet weergegeven.  

Voorbeeld 

Stel dat u duikvakanties op Curaçao aanbiedt. U bekijkt uw prestaties voor 'Dag en uur' op de 
pagina Advertentieplanning en ziet dat uw advertenties de beste resultaten behalen op zondag tussen 
19:00 en 22:00 uur, wanneer 3 op Reis op tv wordt uitgezonden. U besluit uw advertentieplanning aan 
te passen, zodat uw advertenties op zondag alleen rond die tijd worden weergegeven. 
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Over instellingen voor apparaattargeting 

In campagnes in het Display Netwerk kunt u specifieke apparaattypen, besturingssystemen, 
apparaatmodellen en advertentievoorraad targeten, evenals providers en draadloze netwerken. 
Sommige van deze geavanceerde opties voor mobiel en tablet zijn niet beschikbaar voor andere 
typen campagnes. 
 
Voorbeeld 
Stel dat u gebruikers probeert te bereiken die mobiele provider X gebruiken en jazzmuziek als 
ringtone willen gebruiken. Met providertargeting kunt u in uw advertentie een veel beter getarget 
bericht maken: 'Jazzringtones voor mobiele provider X'. 

Voordat u begint 

Houd voor ogen dat sommige campagnes van het type 'Alleen in het Display Netwerk' al zijn 
geoptimaliseerd voor mobiel: mobiele app-advertenties worden alleen weergegeven op mobiele 
apparaten. Wel kunt u bij Instellingen in het gedeelte Apparaten nog steeds bodaanpassingen 
instellen voor tablets, mobiele telefoons en desktopcomputers. Als u alles selecteert, betekent dit 
dat uw advertenties altijd worden getoond op het geselecteerde apparaattype. Uw advertenties 
komen dan in aanmerking voor weergave in alle beschikbare advertentieruimten op dat type 
apparaat. 

Apparaten en advertentievoorraad 

U kunt uw campagnes uitvoeren in de advertentievoorraad (ruimten die uitgevers beschikbaar 
stellen voor advertenties) die specifiek is bedoeld voor bepaalde typen apparaten.  
 
Computers: Dit zijn pc's of laptops met een scherm dat groter is dan 7 inch (diagonaal). De voorraad 
voor computers wordt niet op dezelfde manier geclassificeerd als de voorraad voor mobiele 
apparaten. De standaardinstelling is daarom 'Alle voorraad'.  
 
Mobiele telefoons: Dit zijn draagbare apparaten waarmee u kunt bellen. Als u alle opties selecteert, 
worden uw advertenties altijd weergegeven in voorraad voor mobiel. De volgende typen 
advertentievoorraad zijn beschikbaar: 

• Mobiele app 
• Interstitial voor mobiele apps 
• Mobiel internet   

 
Tablet: Tablets zijn mobiele apparaten die niet per se een belfunctie hebben. De volgende typen 
advertentievoorraad zijn beschikbaar:  

• Tablet-app 
• Interstitial voor tablet-app 
• Internet voor tablet 
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De Display Planner gebruiken om targetingideeën en verkeerschattingen op te halen 

De Display Planner is een gratis AdWords-tool waarmee u uw advertentiecampagnes in het Display 
Netwerk kunt plannen. U heeft slechts enkele basisgegevens nodig om aan de slag te gaan, zoals de 
interesses van uw klanten of uw bestemmingspagina. Vervolgens genereert de Display Planner 
targetingideeën met schattingen van het aantal vertoningen en van de historische kosten. Deze kunt 
u gebruiken als leidraad voor uw plan. 
 
U kunt uw plan rechtstreeks in uw AdWords-account opslaan als nieuwe campagne, of toevoegen 
aan een bestaande campagne of advertentiegroep. Maar u kunt uw plan ook downloaden om dit 
later te bekijken of toe te voegen. 
 

Waarom de Display Planner gebruiken? 
• Ideeën om aan de slag te gaan. Met ideeën voor zoekwoorden, plaatsingen en alle andere 

targetingmethoden voor het Display Netwerk kunt u uw campagne plannen. 
• U kunt beslissingen nemen aan de hand van schattingen van vertoningen en historische kosten. Met 

schattingen kunt u zien hoe ideeën presteren op basis van resultaten uit het verleden. Aan 
de hand van de historische kosten kunt u ideeën kiezen die binnen uw budget liggen, en 
hiervoor biedingen instellen. 

• Een plan dat u kunt delen. Dankzij downloaden met één muisklik kunt u uw plan eenvoudig 
exporteren en delen met klanten en collega's. 

Uw Displaycampagne plannen 
1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Klik op het tabblad Hulpprogramma's en selecteer 'Display Planner'. 
3. Ga naar het gedeelte 'Ideeën en schattingen opvragen' en voer een of meer van de volgende 

items in: 
• Wat uw klanten interessant vinden, zoals zoekwoorden, categorieën of sites die passen 

bij uw merk of het product dat u wilt verkopen. Tip: als u een zeer specifiek doel heeft en 
als u uw ideeën wilt verfijnen, geeft u meerdere details op. Als u de beschikbare 
netwerkvoorraad wilt bekijken en bredere ideeën wilt ontvangen, geeft u minder 
gegevens op. 

• De bestemmingspagina van datgene wat u wilt promoten, zoals een pagina voor een 
merk of een product. 

• De locatie en de taal van uw klanten. 
• Of uw campagnedoel is gericht op direct response (u wilt dat klanten doorklikken naar 

uw website of een aankoop doen) of merkgericht is (u wilt dat klanten de boodschap van 
uw merk zien en op de hoogte zijn van uw producten). 

4. Klik op Advertentiegroepideeën ophalen of op Plaatsingssuggesties ophalen. Er worden ideeën 
weergegeven op basis van de gegevens die u heeft opgegeven, samen met schattingen van 
het aantal vertoningen en de historische kosten. 

 
Op het tabblad Individuele targetingideeën vindt u ideeën voor zoekwoorden, interesses, 
onderwerpen, plaatsingen, demografie en remarketing. Bij het tabblad Advertentiegroepideeën, zijn 
deze targetingideeën al in kant-en-klare advertentiegroepen geplaatst. 
 



 
 

 

76 

5. Klik op de dubbele pijlen (») naast een advertentiegroepidee dat u aan uw plan wilt 
toevoegen. Wanneer u ideeën toevoegt, worden deze weergegeven onder 'Uw plan'. 
• Op basis van het eerste idee dat u aan uw plan toevoegt, wordt er onder 'Uw plan' een 

nieuwe advertentiegroep gemaakt. U kunt ideeën blijven toevoegen aan deze specifieke 
advertentiegroep. Of u kunt extra advertentiegroepen maken door op het '+'-symbool te 
klikken. 

• Als u uw advertentiegroepen wilt bewerken, klikt u op de advertentiegroep tot deze is 
gemarkeerd en voegt u vervolgens specifieke targetingideeën toe of verwijdert u deze. 
Naarmate u ideeën toevoegt en verwijdert, worden de schattingen bijgewerkt. 

• Tip: wanneer u ideeën toevoegt, organiseert u uw plan op dezelfde manier als waarop u 
in AdWords een campagne zou organiseren, door advertentiegroepen op basis van 
thema's te maken. 

6. Optioneel: filter de ideeën die worden weergegeven, door boven in de Display Planner 
gegevens te wijzigen of door in het linkerdeelvenster extra targetingideeën en filters toe te 
voegen. Houd er rekening mee dat hierdoor de ideeën en schattingen die worden 
weergegeven, worden bijgewerkt. Optionele targeting en filters omvatten het volgende: 
• Advertentieplanning: filter ideeën op datums en tijdstippen wanneer u wilt dat uw 

advertenties worden weergegeven. 
• Campagne-uitsluitingen: filter ideeën om ongewenste of irrelevante targeting te 

verwijderen, zoals bepaalde zoekwoorden of plaatsingen. 
• Advertentieformaten en -indelingen: filter ideeën op typen advertenties die u voor de 

betreffende campagne wilt gebruiken. 
7. Klik op de knop Plan controleren om een overzicht van uw plan te bekijken. 
8. Klik op Opslaan in account om het plan aan uw account toe te voegen of op  Downloaden om 

het plan te downloaden. 
• Met Opslaan in account kunt u uw plan als nieuwe campagne opslaan, of toevoegen aan 

een bestaande campagne of advertentiegroep. Vervolgens kunt u de campagne beheren 
vanaf het tabblad Display Netwerk in AdWords. 

• Met Downloaden genereert u een CSV-bestand dat u later kunt uploaden naar 
AdWords, AdWords Editor of de Display Planner. Als u uw plan uploadt naar AdWords of 
AdWords Editor, moet u uw campagne eerst instellen voordat deze kan worden 
uitgevoerd. Kies de gewenste instellingen, stel biedingen in, kies een budget en voeg uw 
advertentie toe. Als u uw plan uploadt naar de Display Planner, kunt u uw plan verder 
aanpassen om nieuwe ideeën of recente schattingen te krijgen. 
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Het tabblad 'Display Netwerk' 

Het tabblad 'Display Netwerk' is alleen beschikbaar voor campagnes die advertenties weergeven in 
het Google Display Netwerk. Op het tabblad 'Display Netwerk' kunt u aangeven waar uw 
advertenties moeten worden weergegeven in het Google Display Netwerk. Hier kunt u 
targetingmethoden en uitsluitingen opgeven, ofwel de criteria die worden gebruikt om te bepalen 
waar uw advertenties wel of niet in het Display Netwerk worden weergegeven. Ook kunt u hier 
rapporten bekijken over de prestaties van uw targetingmethoden. 
 
Wanneer u het tabblad 'Display Netwerk' opent, ziet u uw 'Display-overzicht', oftewel een overzicht 
van uw targetingprestaties in het Display Netwerk. Bekijk informatie over hoe u het tabblad 'Display-
overzicht' kunt gebruiken. 
 
Opmerking 
Het tabblad 'Display Netwerk' is niet beschikbaar voor campagnes van het type 'Alleen in het 
Zoeknetwerk', omdat met campagnes in het zoeknetwerk geen advertenties in het Display Netwerk 
worden weergegeven. 

Typen targetingmethoden en uitsluitingen 
Op het tabblad 'Display Netwerk' ziet u verschillende onderliggende tabbladen die overeenkomen 
met de targeting voor uw advertentiegroep. U kunt targetingmethoden toevoegen om de plaatsen te 
verfijnen waar uw advertenties kunnen worden weergegeven, en specifieke doelgroepen kiezen 
waaraan u uw advertenties wilt laten zien. 
Contexttargeting: relevante content van sites targeten 

• Zoekwoorden: u kunt zoekwoordengroepen op een pagina targeten of uitsluiten, 
bijvoorbeeld Pakketreizen met rafting. 

• Onderwerpen: u kunt het centrale thema van een pagina of site targeten of uitsluiten, 
bijvoorbeeld Wandelen en kamperen. 

Doelgroepen: specifieke groepen mensen bereiken 
• Interessecategorieën: u kunt interesses of affiniteiten targeten of uitsluiten, 

bijvoorbeeld Buitensportfanaten. 
• Remarketing: u kunt mensen die uw site eerder hebben bezocht, targeten of uitsluiten. 
• Demografie: u kunt een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaald geslacht targeten of 

uitsluiten, bijvoorbeeld Man, 18-24. 
Plaatsingstargeting: specifieke websites en apps selecteren of uitsluiten 

• Plaatsingen: u kunt mobiele apps, video's of sites, zoals example.com, targeten 
met zelfgekozen plaatsingen en u kunt automatische plaatsingen uitsluiten. 

• Opties voor sitecategorieën: u kunt categorieën in het Display Netwerk toestaan of 
uitsluiten, bijvoorbeeld live streaming-video's of sites over criminaliteit, politie en noodgevallen. 

Meer informatie over targetinginstellingen in het Display Netwerk en over waar uw advertenties kunnen 
worden weergegeven. 
Wat u kunt doen op het tabblad 'Display Netwerk' 

Targeting toevoegen  

Ga als volgt te werk om targeting toe te voegen aan uw Display Netwerk-advertentiegroepen: 
1. Klik op het tabblad Display Netwerk. Klik vervolgens boven de grafiek op +Targeting. 
2. Selecteer een advertentiegroep. 
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3. Klik op het dropdown-menu 'Targeting toevoegen' en kies een targetingmethode. 

Uitsluitingen toevoegen  

U kunt ook uitsluitingen toevoegen aan uw Display Netwerk-advertentiegroepen en -campagnes. 
 

1. Klik op het tabblad Display Netwerk. Klik vervolgens boven de grafiek op +Targeting. 
• Ga als volgt te werk om een uitsluiting op advertentiegroepniveau toe te voegen: 

selecteer een advertentiegroep. Klik vervolgens op het dropdown-menu 
'Advertentiegroepuitsluitingen toevoegen' en selecteer een methode. 

• Ga als volgt te werk om een uitsluiting op campagneniveau toe te voegen: selecteer een 
campagne. Klik vervolgens op het dropdown-menu 'Campagne-uitsluitingen toevoegen' 
en selecteer een methode. 

Prestatierapporten voor targeting bekijken  

Ga als volgt te werk om prestatierapporten te bekijken over uw targetingmethoden op 
advertentiegroepniveau en campagneniveau: 

2. Klik op het tabblad Display Netwerk. 
3. Selecteer een advertentiegroep of campagne. 
4. Klik op een van de onderliggende tabbladen: 

• Displayzoekwoorden 
• Onderwerpen 
• Plaatsingen 
• Interesses en remarketing 
• Leeftijd 
• Geslacht 

5. Selecteer in de bovenhoek van uw scherm het datumbereik voor uw targetingrapport. 
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MODULE 4 UW DOELGROEP BEREIEKEN MET HET DISPLAY 

NETWERK 

Over het targeten van uw advertenties op doelgroepinteresses 

U kunt doelgroeptargeting toevoegen aan advertentiegroepen in uw campagnes voor het Display 
Netwerk en uw TrueView-videocampagnes. Zo bereikt u mensen die geïnteresseerd zijn in producten 
en services die vergelijkbaar zijn met het aanbod van uw bedrijf, ook als deze mensen browsen op 
websites, apps gebruiken of video's bekijken die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan uw producten 
en services. Als u dit doet, kunt u de prestaties van uw campagnes verbeteren. 

Hoe het werkt 
Door doelgroepen toe te voegen, kunt u gebruikers bereiken op basis van hun specifieke interesses 
terwijl ze browsen door pagina's, apps, kanalen, video's en content op YouTube en in het Google 
Display Netwerk en in de zoekresultaten van YouTube. U kunt kiezen uit een breed scala van 
categorieën, van auto's en sport tot reizen en mode, en we geven uw advertenties vervolgens weer 
aan mensen die hier waarschijnlijk in zijn geïnteresseerd. Afhankelijk van uw advertentiedoelen en 
het stadium van het aankoopproces van uw klanten, kunt u ervoor kiezen verschillende doelgroepen 
aan uw advertentiegroepen toe te voegen. 
 
Affiniteitsdoelgroepen 
Maak een keuze uit deze doelgroepen om potentiële klanten te bereiken en bekend te maken met 
uw bedrijf. 
 
Deze doelgroepen zijn gemaakt voor bedrijven die momenteel een tv-reclame uitzenden en graag 
voor een gunstige prijs het bereik van hun televisiecampagne willen uitbreiden naar het internet. 
 
Aangepaste affiniteitsdoelgroepen 
Adverteerders kunnen aangepaste affiniteitsdoelgroepen maken die meer zijn afgestemd op hun 
merk dan onze brede, tv-achtige affiniteitsdoelgroepen. Zo wil een bedrijf dat hardloopschoenen 
verkoopt waarschijnlijk eerder enthousiaste marathonlopers bereiken dan sportfans. Met 
aangepaste affiniteitsdoelgroepen kan het schoenenbedrijf deze doelgroep definiëren door het 
volgende te gebruiken: 

• zelfgekozen interesses, die als zoekwoorden worden opgegeven 
• en/of URL's als proxy voor interessebundels. 

 
Door URL's op te geven, maakt u een thema dat de ideale klant belichaamt. We zouden bijvoorbeeld 
kunnen bepalen dat de website marathonrookie.com gaat over marathonlopen, trainingsschema's, 
marathonvoeding en andere marathon-onderwerpen en dat we daardoor mensen bereiken die vaak 
content over deze thema's op internet bekijken, of ze nu wel of niet de specifieke 
website marathonrookie.com bezoeken. 
 
In-market-doelgroepen 
Maak een keuze uit deze doelgroepen om klanten te vinden die onderzoek doen naar producten en 
actief overwegen services of producten te kopen die u aanbiedt. In-
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market-doelgroepen zijn beschikbaar voor adverteerders in alle AdWords-talen. 
 
Deze doelgroepen zijn bedoeld voor adverteerders die zich richten op het genereren van conversies 
van klanten die waarschijnlijk een aankoop gaan doen. Met in-market-doelgroepen kunt u betere 
remarketingprestaties behalen en consumenten bereiken die op het punt staan een aankoop te 
voltooien. 
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Over vergelijkbare doelgroepen in het Display Netwerk 

'Vergelijkbare doelgroepen' is een targetingfunctie op basis van remarketinglijsten. 
Met remarketing kunt u mensen bereiken die uw site eerder hebben bezocht en contact leggen met 
een doelgroep die al is geïnteresseerd in uw producten of services. In dit artikel wordt uitgelegd hoe 
vergelijkbare-doelgroeptargeting werkt en hoe een doelgroep wordt gegenereerd. 

Voordat u begint 
Vergelijkbare-doelgroeptargeting is beschikbaar voor het Display Netwerk en voor doelgroepen van 
Klantenmatch voor YouTube en Gmail. Voor meer informatie over hoe u advertenties weergeeft aan 
bezoekers van uw website, leest u Over remarketing. 

Voordelen 
Met de targetingoptie 'Vergelijkbare doelgroepen' kunt u mensen vinden met dezelfde kenmerken 
als de bezoekers van uw site. Door 'vergelijkbare doelgroepen' aan uw advertentiegroep toe te 
voegen, kunt u uw advertenties weergeven aan mensen met vergelijkbare interesses als de 
bezoekers van uw site, zodat u nieuwe en gekwalificeerde potentiële klanten kunt vinden. 
 
Vereenvoudigde doelgroeptargeting 
Met vergelijkbare-doelgroeptargeting hoeft u niet meer te gissen wanneer u nieuwe doelgroepen 
zoekt omdat er automatisch naar nieuwe klanten wordt gezocht die vergelijkbaar zijn met de 
bezoekers van uw site. Dankzij deze functie kunt u potentiële klanten vinden op basis van specifieke 
onderwerpen of concepten waarnaar mensen op een van uw remarketinglijsten hebben gebrowsed 
voordat ze aan de lijst werden toegevoegd. 
 
Voorbeeld 
Stel dat u een remarketinglijst heeft gemaakt van mensen die vleesmessen hebben gekocht op uw 
site met kookgerei. In plaats van u te helpen grote groepen mensen te vinden die zijn geïnteresseerd 
in 'koken', stelt de functie 'vergelijkbare doelgroepen' vast dat mensen op deze lijst, voordat ze uw 
site bezochten en een aankoop deden, hebben gebrowsed op sites voor 'vlees bereiden' en 
'hoogwaardige messensets'. Op basis hiervan vindt 'vergelijkbare doelgroepen' vervolgens andere 
mensen met vergelijkbare activiteiten. 
 
Uw lijsten van vergelijkbare doelgroepen worden automatisch geüpdatet naarmate uw 
oorspronkelijke lijst verandert en mensen andere browsingactiviteit vertonen. U hoeft de lijst van 
vergelijkbare doelgroepen dus niet te updaten nadat deze is gemaakt. 
 
Nieuwe potentiële klanten vinden 
Met 'vergelijkbare doelgroepen' kunt u het bereik van bestaande remarketingcampagnes 
optimaliseren en kunt u nieuwe gebruikers naar uw site leiden die waarschijnlijk belangstelling 
hebben voor uw product of dienst. 
 
Zelfs als deze nieuwe bezoekers niet meteen kopen op uw site, kunt u hen via een remarketinglijst 
later alsnog bereiken indien u de remarketingtag heeft toegevoegd aan uw site. Door vergelijkbare-
doelgroeptargeting toe te voegen, kunt u meer bezoekers aan uw remarketinglijst toevoegen en kunt 
u deze op een intuïtieve en eenvoudige manier beheren. 
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Hoe het werkt 
AdWords kijkt naar browsingactiviteit op sites in het Display Netwerk in de afgelopen 30 dagen en 
gebruikt deze informatie, samen met het contextalgoritme, om inzicht te krijgen in de gedeelde 
interesses en kenmerken van de mensen op uw remarketinglijst. Op basis van deze informatie zoekt 
AdWords automatisch naar nieuwe potentiële klanten met interesses en kenmerken die 
vergelijkbaar zijn met de interesses en kenmerken van personen op uw remarketinglijst. Hoe meer 
kenmerken en interesses deze personen delen met personen op uw remarketinglijst, hoe beter 
'vergelijkbare doelgroepen' werkt. 
 
AdWords vindt vergelijkbare doelgroepen door te zoeken in de miljoenen apps en sites in het Display 
Netwerk. Naarmate uw remarketinglijst verandert, verandert ook uw vergelijkbare doelgroep. 
 
Opmerking 
De oorspronkelijke remarketinglijst wordt automatisch uitgesloten van uw lijst met vergelijkbare 
doelgroepen. Als bezoekers die zijn toegevoegd aan een lijst met vergelijkbare doelgroepen, aan uw 
remarketinglijst worden toegevoegd omdat ze overeenkomen met uw lijstdefinitie, worden ze dus 
verwijderd uit de lijst met vergelijkbare doelgroepen. 
 
Een lijst met vergelijkbare doelgroepen wordt gemaakt van een remarketinglijst met minstens 500 
cookies en voldoende overeenkomsten in kenmerken en interesses om een bijbehorende 
vergelijkbare doelgroep te maken. Er kunnen geen vergelijkbare doelgroepen worden gemaakt op 
basis van de kenmerken en interesses van afzonderlijke gebruikers. 
 
Mensen die niet in vergelijkbare doelgroepen willen worden opgenomen, kunnen zich afmelden met 
behulp van hun advertentie-instellingen. 
 

Houd rekening met het volgende 
 
Modellen voor vergelijkbare doelgroepen nemen geen browsingactiviteit op van sites, pagina's en 
producten die zijn gerelateerd aan gevoelige categorieën, zoals browsingactiviteit op basis van ras, 
religie, seksuele geaardheid of gezondheid. 
 
We bieden geen ondersteuning voor het vinden van vergelijkbare doelgroepen voor lijsten die zijn 
gebaseerd op een van de in ons beleid vermelde gevoelige categorieën. Het gebruik van vergelijkbare 
doelgroepen is onderhevig aan ons Beleid voor gepersonaliseerd adverteren. 
 
Voorwaarden voor vergelijkbare doelgroepen 
Google identificeert automatisch welke van uw remarketinglijsten in aanmerking komen voor 
vergelijkbare doelgroepen op basis van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot het volgende: 

• Het aantal bezoekers op de oorspronkelijke lijst 
• Het tijdstip waarop deze mensen aan de oorspronkelijke lijst zijn toegevoegd 
• De typen sites waarop deze bezoekers hebben gebrowsed 

AdWords kan alleen een vergelijkbare doelgroep definiëren voor uw eigen lijsten. 
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Demografische targeting 

Met demografische targeting in AdWords kunt u een specifieke groep potentiële klanten bereiken 
van wie de kans groot is dat ze binnen een bepaalde leeftijdscategorie vallen, van een bepaald 
geslacht zijn, of een bepaalde ouderlijke status of een bepaald gezinsinkomen hebben. Als u 
bijvoorbeeld een dameskapsalon heeft, kunt u met demografische targeting voorkomen dat uw 
advertenties ook aan mannen worden weergegeven. 

Voordat u begint 

Houd er rekening mee dat demografische targeting een optie is waarmee u uw targeting kunt 
beperken. Met andere woorden: u voorkomt hiermee dat mensen buiten de door u gekozen 
demografische groepen uw advertenties zien. 

Opties voor demografische targeting 

Voorbeelden van demografische targeting voor AdWords-campagnes in het zoeknetwerk, AdWords-
campagnes in het Display Netwerk en AdWords-videocampagnes zijn: 

• Leeftijd: '18-24', '25-34', '35-44', '45-54', '55-64', '65 en ouder' en 'Onbekend' 
• Geslacht: 'Vrouw', 'Man' en 'Onbekend' 

 
Voorbeelden van demografische targeting voor campagnes in het Display Netwerk of 
videocampagnes zijn: 

• Ouderlijke status: 'Ouder', 'Geen ouder' en 'Onbekend' 
 
Voorbeelden van demografische targeting voor videocampagnes zijn: 

• Gezinsinkomen (momenteel alleen beschikbaar in de VS): 'Hoogste 10%', '11-20%, '21-30%', 
'31-40%', '41-50%', 'Laagste 50%' en 'Onbekend'. 

 
Ouders kunnen met behulp van de app Family Link een Google-account maken voor hun kinderen 
jonger dan 13 jaar. Aan deze gebruikers kunnen vervolgens advertenties worden weergegeven. 
Adverteerders kunnen met hun advertenties echter niet uitsluitend kinderen onder de 13 jaar 
targeten. In dit artikel leest u meer over adverteren in Google-accounts van dit type en over hoe u uw 
advertenties uitsluit van weergave aan deze gebruikers.   

De categorie Onbekend 

AdWords beschikt niet over demografische gegevens van alle mensen en kan deze ook niet voor 
iedereen afleiden. 'Onbekend' verwijst naar mensen van wie wij de leeftijd, het geslacht, de 
ouderlijke status of het gezinsinkomen niet hebben vastgesteld. 
 
Daarnaast zijn sommige websites in het Display Netwerk afgemeld voor demografische targeting. Als 
u advertenties op die sites wilt weergeven, laat u de categorie Onbekend geselecteerd. Wanneer u 
een bepaald type demografische gegevens target, wordt standaard de demografische categorie 
Onbekend geselecteerd omdat u een aanzienlijk bredere doelgroep kunt bereiken. 

Belangrijk 
Sluit de demografische categorie Onbekend alleen uit als u zeker weet dat u uw campagne wilt 
beperken tot een kleine doelgroep. Als u de categorie Onbekend uitsluit, 
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kan dit tot gevolg hebben dat een aanzienlijk aantal mensen uw advertenties niet te zien krijgt, ook 
mensen die u zou willen bereiken. 

Hoe Google demografische gegevens bepaalt 

Wanneer mensen zijn ingelogd op hun Google-account, kunnen we (afhankelijk van hun 
accountstatus) demografische gegevens gebruiken die zijn afgeleid van hun instellingen of hun 
activiteit in Google-services. Consumenten kunnen hun demografische gegevens bewerken 
onder Advertentie-instellingen. Daarnaast is het mogelijk dat sites ons demografische gegevens 
leveren die mensen delen op bepaalde websites, zoals sociale netwerksites. 
 
Wanneer mensen niet zijn ingelogd op hun Google-account, leiden we soms demografische gegevens 
af op basis van hun activiteit binnen Google-services of het Display Netwerk. Wanneer mensen 
bijvoorbeeld op YouTube of sites in het Display Netwerk browsen, kan Google met behulp van een 
cookie een ID opslaan in hun webbrowser. Die browser kan worden gekoppeld aan bepaalde 
demografische categorieën op basis van de bezochte sites. 

 

Voorbeeld 
Maria's favoriete hobby is tuinieren. Veel sites en blogs over tuinieren die ze bezoekt in het Display 
Netwerk, trekken voornamelijk vrouwelijke bezoekers. Op basis hiervan kan de browser van Maria 
(wanneer ze niet is ingelogd op haar Google-account) worden toegevoegd aan de demografische 
categorie Vrouw. Daardoor kan Google aan Maria advertenties laten zien van adverteerders die 
hebben aangegeven dat ze hun advertenties willen weergeven aan vrouwen. 
 
Wanneer Maria is ingelogd op haar Google-account, kan Google haar advertenties laten zien op basis 
van de selecties die ze heeft gemaakt in haar Advertentie-instellingen, waaronder haar demografische 
informatie. 
 
Demografie voor mobiele apps: Deze targetingfunctie maakt gebruik van een advertentie-ID die is 
gelinkt aan het mobiele apparaat van een klant, om te onthouden welke apps de betreffende 
persoon heeft gebruikt. We kunnen de ID aan een demografische categorie koppelen op basis van 
webnavigatie en app-activiteiten op een mobiel apparaat. 
 
Houd er rekening mee dat we niet van iedereen op het web of in mobiele apps demografische 
gegevens kunnen verzamelen of afleiden. Als u uw targeting beperkt tot meerdere specifieke 
demografische groepen, bereikt u met uw advertenties daarom wellicht een beperktere doelgroep. 

Uw strategie verfijnen 

• Targeting. Demografische targeting kan worden gecombineerd met andere 
targetingstrategieën. 

• Uitsluitingen. U kunt ook demografische categorieën uitsluiten, zodat u uw advertenties niet 
weergeeft voor bepaalde demografieën. 

• Uw biedingen aanpassen. Terwijl uw advertenties aan iedereen worden weergegeven, kunt u 
hogere (of lagere) biedingen voor een bepaalde demografische groep plaatsen. 

Voorbeelden van effectieve demografische targeting 

Leeftijd. Mark maakt reclame voor een financiële instelling en wil ouderen 
en studenten onderling verschillende producten aanprijzen. Hij gebruikt 
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demografische targeting om verschillende advertenties weer te geven aan elke groep klanten en past 
zijn biedingen aan voor demografische groepen die waarschijnlijk meer uitgeven. Mark constateert 
dat klanten van middelbare leeftijd over het algemeen de grootste aanbetalingen doen en verhoogt 
zijn bod voor mensen in de leeftijdscategorie 35 tot 54. 
 
Gezinsinkomen. In een videocampagne kan Mark advertenties weergeven aan klanten die een 
bepaald gezinsinkomen verdienen. Mark stelt zijn targeting in om mensen te bereiken in de hoogste 
30% van de Amerikaanse gezinsinkomens, door de volgende opties voor gezinsinkomen te 
selecteren: 'Hoogste 10%', '11-20%' en '21-30%'. 
 
Leeftijd en geslacht. Anna runt een website die als doelgroep werkende moeders heeft. Op het 
zoeknetwerk is haar demografische targeting de leeftijdsgroep '25-54' en het geslacht 'Vrouwelijk'. 
Op haar campagnes in het Display Netwerk specificeert ze de ouderlijke status 'Ouder' als 
targetingcriterium. Anna is een slimme adverteerder en voegt ook een targetingmethode 'in-market-
doelgroep' toe voor baby- en kinderproducten. 
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Over remarketing 

Met remarketing kunt u advertenties weergeven aan mensen die eerder uw website hebben bezocht 
of uw mobiele app hebben gebruikt. Als mensen bijvoorbeeld uw website verlaten zonder iets te 
kopen, kunt u hen met gebruik van remarketing opnieuw bereiken door middel van relevante 
advertenties op verschillende apparaten. 
 
In dit artikel word uitgelegd wat de voordelen van remarketing zijn en welke typen AdWords-
remarketingcampagnes er zijn. 

 

Voordelen 
Remarketing kan een strategisch onderdeel van uw advertentiebeleid vormen als u uw verkoopcijfers 
wilt stimuleren, het aantal registraties wilt verhogen of de bekendheid van uw merk wilt vergroten. 
Remarketing kan het rendement op uw investering (ROI) voor alle typen adverteerders aanzienlijk 
verhogen. 

• Mensen bereiken op het moment waarop de kans het grootst is dat ze tot een aankoop overgaan: U 
kunt mensen bereiken nadat ze interactie met uw bedrijf zijn aangegaan. Dit kan zijn 
wanneer ze uw product zoeken, andere websites bezoeken of andere mobiele apps 
gebruiken. AdWords-remarketing zorgt ervoor dat uw klanten precies op het juiste moment 
op uw website en app worden geattendeerd. 

• Lijsten die zijn afgestemd op uw advertentiedoelen: Pas uw remarketinglijsten aan om bepaalde 
advertentiedoelen te bereiken. U kunt bijvoorbeeld een lijst Winkelwagenverlaters maken 
om advertenties weer te geven aan mensen die iets aan hun winkelwagentje hebben 
toegevoegd, maar die de transactie niet hebben voltooid. 

• Breed bereik: U kunt mensen bereiken die op uw remarketinglijsten staan terwijl ze op 
verschillende apparaten ruim twee miljoen websites bekijken en mobiele apps gebruiken. 

• Efficiënte prijsbepaling: U kunt zeer goed presterende remarketingcampagnes maken met 
behulp van geautomatiseerde biedstrategieën zoals doel-CPA en ROAS. Met bieden in realtime 
wordt het optimale bod berekend voor de persoon die uw advertentie bekijkt, waardoor u 
de advertentieveiling kunt winnen met de beste prijs. Er worden geen extra kosten in 
rekening gebracht voor het gebruik van de veiling van Google. 

• Eenvoudig advertenties maken: Maak gratis meerdere tekst-, beeld- en videoadvertenties met 
behulp van de Advertentiegalerij. Via dynamische remarketingcampagnes kunt u dynamische 
advertenties maken die uw feed koppelen aan lay-outs van de Advertentiegalerij, voor 
schitterende advertenties die geschikt zijn voor al uw producten of services. 

• Insights voor uw campagne: U ontvangt rapportages over hoe uw campagnes presteren, waar 
uw advertenties worden weergegeven en welke prijs u betaalt. 
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• Bereik uw klanten wanneer ze naar u zoeken: Geef advertenties weer aan eerdere bezoekers die 
actief op zoek zijn naar uw bedrijf op Google Zoeken. 

Manieren om remarketing te gebruiken met Google AdWords 
• Standaardremarketing: Laat advertenties zien aan uw eerdere bezoekers terwijl ze websites in 

het Display Netwerk bekijken en apps in het Display Netwerk gebruiken. Meer informatie 
• Dynamische remarketing: Verhoog uw resultaten met dynamische remarketing. Hierdoor 

wordt remarketing naar een hoger niveau getild middels advertenties waarin de producten 
of services zijn opgenomen die gebruikers eerder op uw website hebben bekeken. Meer 
informatie 

• Remarketing voor mobiele apps: Laat advertenties zien aan mensen die uw mobiele app of 
mobiele website hebben gebruikt terwijl ze andere mobiele apps gebruiken of andere 
mobiele websites bekijken. Meer informatie 

• Remarketinglijsten voor zoekadvertenties: Laat advertenties zien aan uw eerdere bezoekers 
wanneer ze, na het verlaten van uw website, aanvullende zoekopdrachten uitvoeren op 
Google voor de producten die ze nodig hebben. Meer informatie 

• Videoremarketing: Laat advertenties zien aan mensen die uw video's of YouTube-kanaal 
hebben bekeken terwijl ze YouTube gebruiken en video's, websites en apps in het Display 
Netwerk bekijken. Meer informatie 

• Remarketing op basis van mailinglijsten: Bij Klantenmatch uploadt u een lijst met e-
mailadressen die uw klanten met u hebben gedeeld. Als die mensen zijn ingelogd bij Google 
Zoeken, YouTube of Gmail, kunt u uw advertenties aan hen laten zien.  
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Dynamische remarketing gebruiken om advertenties weer te geven die zijn toegespitst op 

de bezoekers van uw site 

Met remarketing kunt u advertenties weergeven aan mensen die uw website eerder hebben bezocht 
of uw mobiele app hebben gebruikt. Met dynamische remarketing kunt u een stapje verder gaan, 
doordat u advertenties met producten en services toont aan eerdere bezoekers die ze eerder op uw 
site hebben bekeken. Door middel van boodschappen die zijn aangepast aan uw doelgroep, kunt u 
met dynamische remarketing leads en verkopen genereren door eerdere bezoekers terug te brengen 
naar uw site zodat ze de actie die ze hebben gestart, kunnen voltooien. 

Meer redenen om dynamische remarketing te gebruiken 
• Advertenties die in overeenstemming zijn met uw producten of services: koppel uw feed met 

producten of services aan dynamische advertenties, waarbij u uw advertenties afstemt op 
uw gehele voorraad. 

• Eenvoudige, maar krachtige feeds: maak een basisfeed in .csv-, .tsv-, .xls- of .xlsx-indeling. De 
AdWords-zoekmachine voor productaanbevelingen selecteert producten en services uit uw 
feed, en bepaalt de beste mix van producten voor elke advertentie op basis van populariteit 
en de items waarnaar de bezoeker op uw site heeft gekeken. 

• Vormgeving met hoge prestaties: AdWords voorspelt welke dynamische 
advertentievormgeving waarschijnlijk het beste zal presteren voor de persoon, de plaatsing 
en het platform waarop de advertentie wordt weergegeven. 

• Real-time bodoptimalisatie: aan de hand van verbeterde CPC en de Conversion Optimizer 
berekent AdWords het optimale bod voor elke vertoning. 

Wat u nodig heeft om aan de slag te gaan 
Product- of servicefeed 
Maak een feed met al uw producten en 
services, samen met details over elk item 
(unieke ID, prijs, afbeelding en meer). 
Deze details worden vervolgens uit uw 
feed gehaald en in uw dynamische 
advertenties geplaatst. U uploadt uw feed 
in het gedeelte 'Zakelijke gegevens' van 
uw gedeelde bibliotheek, tenzij u een 
verkoper bent. Als u een verkoper bent, 
uploadt u uw productfeed in het Google 
Merchant Center.  
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Tag met aangepaste parameters 
Voeg de dynamische remarketingtag met 
aangepaste parameters aan alle pagina's 
van uw website toe. De tag voegt 
bezoekers van uw website toe aan 
remarketinglijsten en koppelt ze aan de 
unieke ID's van de feeditems die ze 
hebben bekeken. U kunt uw tag vinden in 
het gedeelte 'Doelgroepen' van uw 
gedeelde bibliotheek. 

Dynamische advertenties 
Dynamische advertenties maken gebruik 
van vormgevingen in talloze formaten en 
indelingen voor moderne platforms, 
waaronder HTML5 voor mobiele 
apparaten. U kunt dynamische 
advertenties maken in de 
Advertentiegalerij. 
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Een feed maken voor uw dynamische display-advertenties 

Bij dynamische remarketing maakt u een feed van al uw producten of services met bijbehorende 
kenmerken, zoals unieke ID's, afbeeldingen en prijzen. Wanneer een advertentie wordt weergegeven 
aan mensen die uw website hebben bezocht, wordt informatie over de items die ze hebben bekeken 
uit deze feed gehaald en in de advertentie geplaatst. 

 
Er zijn verschillende typen feeds voor verschillende typen bedrijven. Zo zal een 
luchtvaartmaatschappij een vluchtenfeed maken. Mensen die de website van de 
luchtvaartmaatschappij hebben bezocht, krijgen dan bijvoorbeeld advertenties te zien die 
toegesneden zijn op de vluchten waarnaar ze hebben gezocht, of die ze begonnen waren te boeken. 

Informatie over feeds 
Als u een feed maakt, maakt u eigenlijk een database van producten en services die in uw 
dynamische advertenties kunnen worden gebruikt. Hier volgen een paar items die de 
luchtvaartmaatschappij uit het bovenstaande voorbeeld in haar feed met vluchten zou kunnen 
opnemen: 

Bestemmings-ID Vluchtbeschrijving Uiteindelijke URL Prijs van vlucht 

SFO Boek uw vlucht http://example.com/vluchten_SFO € 900,00 

BOS Boek uw vlucht http://example.com/vluchten_BOS € 650,00 

• Voor uw feed maakt u een bestand van het type .csv, .tsv, .xls of xlsx. Vervolgens uploadt u 
het bestand naar AdWords. 

• De rijen bevatten de producten of services. 
• De kolommen bevatten de kenmerken van de items die u opneemt (zoals de unieke ID, de 

prijs en de beschrijving). De letters en spaties ervan moeten voldoen aan de bijbehorende 
specificaties. Het is belangrijk om ID's op te nemen in uw feed, omdat deze door uw 
remarketingtag worden gebruikt om de mensen op uw lijsten te koppelen aan de producten 
die ze hebben bekeken. 

• Als u uw feed al naar AdWords heeft geüpload, maar u wilt nog een kolom toevoegen, dan 
moet u een nieuwe feed maken. 

• Als er producten of services zijn die in verschillende markten beschikbaar zijn, maakt u voor 
elke taal en valuta een aparte feed. 

• 'Bedrijfsgegevens' ondersteunt UTF-8, UTF-16 en UTF-32 (u kunt het beste UTF-8 gebruiken) 
De gegevens kunnen tussen deze indelingen worden omgezet zonder kwaliteitsverlies. 
'Bedrijfsgegevens' biedt geen ondersteuning voor UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-
18030, Latin 1 en ISO-8859-1. 

• Het aantal feeds en feeditems dat u per account kunt maken, is beperkt. Zie 'Limieten voor 
AdWords-accounts'. 
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Feedsjablonen en specificaties ontvangen voor uw type bedrijf 
Voor verschillende soorten bedrijven zijn er verschillende soorten feeds. Kies een type feed dat 
geschikt is voor uw producten of services. U maakt een feed die overeenkomt met het type bedrijf 
dat u heeft geselecteerd toen u uw campagne voor dynamische remarketing heeft opgezet. Gebruik 
alleen een feed van het type 'Aangepast' als geen van de andere bedrijfstypen bij uw producten of 
services past. 

Onderwijs  

Feedsjabloon voor 'Onderwijs' (CSV downloaden) 

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden 

Kan in 
advertenti
e worden 
weergegev
en 

Programma-ID* 
komt overeen met 
de tag voor de 
aangepaste 
parameter 
'edu_pid' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek 
zijn en 
overeenkomen 
met de waarden 
in uw 
remarketingtag. 

1255   

Locatie-ID 
komt overeen met 
de tag voor de 
aangepaste 
parameter 
'edu_plocid' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek 
zijn. 

Mountain View   

Programmanaam* Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Verpleegkunde 
 

Schoolnaam Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Opleiding Verpleegkunde 
 

Uiteindelijke 
URL** 
Geüpgradede 
URL's 

Hetzelfde 
domein als uw 
website. Begint 
met 'http://' of 
'https://' 

http://example.com/verpleegkunde   

Afbeeldings-URL 
voor miniatuur 

PNG 
(aanbevolen), 
JPG of GIF. JPG 
of GIF moet 
opgeslagen zijn 
in RGB-kleurcode 

http://www.example.com/thumbnail.png 
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met ICC-profiel. 



 
 

 

93 

300 x 300 pixels 



 
 

 

94 

en 72 dpi 



 
 

 

95 

worden 



 
 

 

96 

aanbevolen. 



 
 

 

97 

Maximaal 11,4 



 
 

 

98 

MB en 6 miljoen 



 
 

 

99 

pixels. 



 
 

 

100 

Afbeeldings-URL Idem als http://www.example.com/image.png 
 



 
 

 

101 

hierboven. 



 
 

 

102 

Studiegebied Maximaal 25 Gezondheidszorg 
 



 
 

 

103 

tekens (12 voor 



 
 

 

104 

double-byte-



 
 

 

105 

talen). 



 
 

 

106 

Programmabeschri Maximaal 25 Diploma Verpleegkunde 
 



 
 

 

107 

jving tekens (12 voor 



 
 

 

108 

double-byte-



 
 

 

109 

talen). 



 
 

 

110 

Contextuele Tekst. Gebruik diploma verpleegkunde; mountain view   



 
 

 

111 

zoekwoorden puntkomma's 



 
 

 

112 

om meerdere 



 
 

 

113 

zoekwoorden 



 
 

 

114 

van elkaar te 



 
 

 

115 

scheiden. 



 
 

 

116 

Adres Gebruik een van - Mountain View, CA, USA   



 
 

 

117 

de volgende - 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 



 
 

 

118 

notaties: - 41.40338, 2.17403 
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- Plaats, 
staatcode, land 
- Volledig adres 
inclusief 
postcode 
- Breedte-
/lengtegraad in 
DDD-notatie 
 
Gebruik 
komma's om de 
onderdelen van 
het adres van 
elkaar te 
scheiden. 
Raadpleeg 
de specificaties v
oor plaatsen, 
regio's en 
landen. 

Trackingsjabloon 
Geüpgradede 
URL's 

Geef alle 
ValueTrack-
parameters, 
aangepaste 
parameters of 
trackingsomleidi
ngen op voor de 
URL van uw 
item. 

{lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&
src=google 
 
of 
 
http://redirect.com?url={lpurl} 

  

Aangepaste 
parameter 
Geüpgradede 
URL's 

Geef maximaal 3 
sleutel/waarde-
paren op, die 
automatisch 
worden ingevuld 
in de klik-URL. 
Deze mogen niet 
groter zijn dan 
16 tekens of 200 
bytes. Gebruik 
een puntkomma 
om 
sleutel/waarde-
paren van elkaar 
te scheiden. De 
sleutel moet 
alfanumeriek zijn 
(alleen letters en 
cijfers). 

{_program}=verpleegkunde;{_type}=diploma   

Bestemmings-
URL*** 

Hetzelfde 
domein als uw 
website. Begint 
met 'http://' of 
'https://' 

http://example.com/verpleegkunde   
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*Vereist 
**Aanbevolen in plaats van 'Bestemmings-URL' ('Bestemmings-URL' is vanaf begin 2016 niet meer 
beschikbaar). 
***Vereist als u geen 'Uiteindelijke URL' gebruikt. 

Vluchten  

Feedsjabloon voor vluchten (CSV downloaden) 

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden 

Kan in 
advertenti
e worden 
weergegev
en 

Bestemmings-
ID* 
komt overeen 
met de tag 
voor de 
aangepaste 
parameter 
'flight_destid' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn 
en overeenkomen 
met de waarden 
in uw 
remarketingtag. 

PAR   

Vertrekpunt-
ID 
komt overeen 
met de tag 
voor de 
aangepaste 
parameter 
'flight_originid
' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn. 

LON   

Beschrijving 
van vlucht* 

Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Boek uw ticket 
 

Uiteindelijke 
URL** 
Geüpgradede 
URL's 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://example.com/vluchten   

Afbeeldings-
URL 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

PNG 
(aanbevolen), JPG 
of GIF. JPG of GIF 
moet opgeslagen 
zijn in RGB-
kleurcode met 
ICC-profiel. 300 x 
300 pixels en 72 
dpi worden 
aanbevolen. 
Maximaal 11,4 

http://www.example.com/image.png 
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MB en 6 miljoen 



 
 

 

123 

pixels. 



 
 

 

124 

Naam van Maximaal 25 Parijs 
 



 
 

 

125 

bestemming tekens (12 voor 



 
 

 

126 

double-byte-



 
 

 

127 

talen). 



 
 

 

128 

Naam van Maximaal 25 Londen 
 



 
 

 

129 

vertrekpunt tekens (12 voor 



 
 

 

130 

double-byte-



 
 

 

131 

talen). 



 
 

 

132 

Prijs van Bedrag gevolgd € 100,00 
 



 
 

 

133 

vlucht door de 



 
 

 

134 

(ten zeerste alfabetische 



 
 

 

135 

aanbevolen) valutacode in ISO 



 
 

 

136 

4217-



 
 

 

137 

standaardnotatie. 



 
 

 

138 

Gebruik '.' als 



 
 

 

139 

decimaalteken. 



 
 

 

140 

Uitverkoopprij Bedrag gevolgd € 80,00 
 



 
 

 

141 

s voor vlucht door de 



 
 

 

142 

alfabetische 



 
 

 

143 

valutacode in ISO 



 
 

 

144 

4217-



 
 

 

145 

standaardnotatie. 



 
 

 

146 

Gebruik '.' als 



 
 

 

147 

decimaalteken. 



 
 

 

148 

De waarden voor 



 
 

 

149 

'Uitverkoopprijs 



 
 

 

150 

van vlucht' 



 
 

 

151 

moeten lager zijn 



 
 

 

152 

dan voor 'Prijs van 



 
 

 

153 

vlucht'. 



 
 

 

154 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - vanaf € 100,00 
 



 
 

 

155 

prijs dit kenmerk heeft - € 80 - 100 



 
 

 

156 

opgenomen in uw 



 
 

 

157 

feed, wordt het in 



 
 

 

158 

uw advertentie 



 
 

 

159 

gebruikt in plaats 



 
 

 

160 

van 'Prijs'. Voor 



 
 

 

161 

betere resultaten 



 
 

 

162 

gebruikt u dit 



 
 

 

163 

kenmerk samen 
met 'Prijs'. Dit 
raden we niet aan 
als de prijzen 
regelmatig 
veranderen. 

Opgemaakte 
uitverkoopprij
s 

Alle tekens. Als u 
dit kenmerk heeft 
opgenomen in uw 
feed, wordt het in 
uw advertentie 
gebruikt in plaats 
van 
'Uitverkoopprijs'. 
Voor betere 
resultaten 
gebruikt u dit 
kenmerk samen 
met 
'Uitverkoopprijs'. 
Dit raden we niet 
aan als de prijzen 
regelmatig 
veranderen. 

- in de uitverkoop voor € 80,00 
- € 60 - 80  

Trackingsjablo
on 
Geüpgradede 
URL's 

Geef alle 
ValueTrack-
parameters, 
aangepaste 
parameters of 
trackingsomleidin
gen op voor de 
URL van uw item. 

{lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src
=google 
 
of 
 
http://redirect.com?url={lpurl} 

  

Aangepaste 
parameter 
Geüpgradede 
URL's 

Geef maximaal 3 
sleutel/waarde-
paren op, die 
automatisch 
worden ingevuld 
in de klik-URL. 
Deze mogen niet 
groter zijn dan 16 
tekens of 200 
bytes. Gebruik 
een puntkomma 
om 
sleutel/waarde-
paren van elkaar 
te scheiden. 

{_dest}=PAR;{_type}=internationaal   

Bestemmings-
URL*** 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://example.com/vluchten   

*Vereist 
**Aanbevolen in plaats van 'Bestemmings-URL' ('Bestemmings-URL' is 
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vanaf begin 2016 niet meer beschikbaar). 
***Vereist als u geen 'Uiteindelijke URL' gebruikt. 

Hotels en vakantiewoningen  

Feedsjabloon voor 'Hotels en vakantiewoningen' (CSV downloaden) 

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden 

Kan in 
advertenti
e worden 
weergegev
en 

ID van 
hotel/vakantiewo
ning* 
komt overeen met 
de tag voor de 
aangepaste 
parameter 
'hrental_id' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek 
zijn en 
overeenkomen 
met de waarden 
in uw 
remarketingtag. 

52639   

Naam van 
hotel/vakantiewo
ning* 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek 
zijn. 

Mountain View Hotel   

Uiteindelijke 
URL** 
Geüpgradede 
URL's 

Hetzelfde 
domein als uw 
website. Begint 
met 'http://' of 
'https://' 

http://www.example.com/hotel   

Afbeeldings-URL 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

PNG 
(aanbevolen), 
JPG of GIF. JPG of 
GIF moet 
opgeslagen zijn 
in RGB-kleurcode 
met ICC-profiel. 
300 x 300 pixels 
en 72 dpi 
worden 
aanbevolen. 
Maximaal 11,4 
MB en 6 miljoen 
pixels. 

http://www.example.com/image.png 
 

Naam van 
bestemming 

Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Mountain View (centrum) 
 

Beschrijving Maximaal 25 
tekens (12 voor 

Nabij luchthaven SJC 
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(ten zeerste double-byte-



 
 

 

166 

aanbevolen) talen). 



 
 

 

167 

Prijs Bedrag gevolgd € 100,00 
 



 
 

 

168 

(ten zeerste door de 



 
 

 

169 

aanbevolen) alfabetische 



 
 

 

170 

valutacode in ISO 



 
 

 

171 

4217-



 
 

 

172 

standaardnotatie



 
 

 

173 

. Gebruik '.' als 



 
 

 

174 

decimaalteken. 



 
 

 

175 

Uitverkoopprijs Bedrag gevolgd € 80,00 
 



 
 

 

176 

door de 



 
 

 

177 

alfabetische 



 
 

 

178 

valutacode in ISO 



 
 

 

179 

4217-



 
 

 

180 

standaardnotatie



 
 

 

181 

. Gebruik '.' als 



 
 

 

182 

decimaalteken. 



 
 

 

183 

De waarden voor 



 
 

 

184 

'Uitverkoopprijs' 



 
 

 

185 

moeten lager zijn 



 
 

 

186 

dan die voor 



 
 

 

187 

'Prijs'. 



 
 

 

188 

Opgemaakte prijs Alle tekens. Als u - vanaf € 100,00 
 



 
 

 

189 

dit kenmerk - € 80 - 100 



 
 

 

190 

heeft 



 
 

 

191 

opgenomen in 



 
 

 

192 

uw feed, wordt 



 
 

 

193 

het in uw 



 
 

 

194 

advertentie 



 
 

 

195 

gebruikt in plaats 



 
 

 

196 

van 'Prijs'. Voor 



 
 

 

197 

betere resultaten 



 
 

 

198 

gebruikt u dit 



 
 

 

199 

kenmerk samen 



 
 

 

200 

met 'Prijs'. Dit 



 
 

 

201 

raden we niet 



 
 

 

202 

aan als de prijzen 



 
 

 

203 

regelmatig 



 
 

 

204 

veranderen. 



 
 

 

205 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - in de uitverkoop voor € 80,00 
 



 
 

 

206 

uitverkoopprijs dit kenmerk - € 60 - 80 



 
 

 

207 

heeft 



 
 

 

208 

opgenomen in 



 
 

 

209 

uw feed, wordt 



 
 

 

210 

het in uw 



 
 

 

211 

advertentie 



 
 

 

212 

gebruikt in plaats 



 
 

 

213 

van 



 
 

 

214 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

215 

Voor betere 



 
 

 

216 

resultaten 



 
 

 

217 

gebruikt u dit 



 
 

 

218 

kenmerk samen 



 
 

 

219 

met 



 
 

 

220 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

221 

Dit raden we niet 



 
 

 

222 

aan als de prijzen 



 
 

 

223 

regelmatig 



 
 

 

224 

veranderen. 



 
 

 

225 

Sterbeoordeling Getal van 1 t/m 3 
 



 
 

 

226 

5. 



 
 

 

227 

Categorie Tekst Hotelsuite Inhoud 



 
 

 

228 

Contextuele Tekst. Gebruik Mountain View "Hotels"; hotels in californië   



 
 

 

229 

zoekwoorden puntkomma's 



 
 

 

230 

om meerdere 



 
 

 

231 

zoekwoorden 



 
 

 

232 

van elkaar te 



 
 

 

233 

scheiden. 



 
 

 

234 

Adres Gebruik een van 
de volgende 
notaties: 
 
- Plaats, 
staatcode, land 
- Volledig adres 
inclusief 
postcode 
- Breedte-
/lengtegraad in 
DDD-notatie 
 
Gebruik komma's 
om de 
onderdelen van 
het adres van 
elkaar te 
scheiden. 
Raadpleeg 
de specificaties v
oor plaatsen, 
regio's en 
landen. 

- Mountain View, CA, USA 
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 
- 41.40338, 2.17403 

  

Trackingsjabloon 
Geüpgradede 
URL's 

Geef alle 
ValueTrack-
parameters, 
aangepaste 
parameters of 
trackingsomleidi
ngen op voor de 
URL van uw item. 

{lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&
src=google 
 
of 
 
http://redirect.com?url={lpurl} 

  

Aangepaste 
parameter 
Geüpgradede 
URL's 

Geef maximaal 3 
sleutel/waarde-
paren op, die 
automatisch 
worden ingevuld 
in de klik-URL. 
Deze mogen niet 
groter zijn dan 
16 tekens of 200 
bytes. Gebruik 
een puntkomma 
om 
sleutel/waarde-
paren van elkaar 
te scheiden. 

{_hotelid}=12345;{_type}=resort   

Bestemmings-
URL*** 

Hetzelfde 
domein als uw 
website. Begint 
met 'http://' of 
'https://' 

http://example.com/hotel   

*Vereist 
**Aanbevolen in plaats van 'Bestemmings-URL' ('Bestemmings-URL' is 
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vanaf begin 2016 niet meer beschikbaar). 
***Vereist als u geen 'Uiteindelijke URL' gebruikt. 

Vacatures  

Feedsjabloon voor 'Vacatures' (CSV downloaden) 

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden 

Kan in 
advertenti
e worden 
weergegev
en 

Vacature-ID* 
komt overeen 
met de tag 
voor de 
aangepaste 
parameter 
'job_id' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn 
en overeenkomen 
met de waarden 
in uw 
remarketingtag. 

1255   

Locatie-ID 
komt overeen 
met de tag 
voor de 
aangepaste 
parameter 
'job_locid' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn. 

MTV   

Titel* Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Software-engineer 
 

Uiteindelijke 
URL** 
Geüpgradede 
URL's 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://www.example.com/banen   

Afbeeldings-
URL 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

PNG 
(aanbevolen), JPG 
of GIF. JPG of GIF 
moet opgeslagen 
zijn in RGB-
kleurcode met 
ICC-profiel. 300 x 
300 pixels en 72 
dpi worden 
aanbevolen. 
Maximaal 11,4 
MB en 6 miljoen 
pixels. 

http://www.example.com/image.png 
 

Nadere 
aanduiding 

Maximaal 25 
tekens (12 voor 

Level II 
 



 
 

 

236 

double-byte-



 
 

 

237 

talen). 



 
 

 

238 

Beschrijving Maximaal 25 Technische kennis vereist 
 



 
 

 

239 

(ten zeerste tekens (12 voor 



 
 

 

240 

aanbevolen) double-byte-



 
 

 

241 

talen). 



 
 

 

242 

Salaris Maximaal 25 € 100.000 
 



 
 

 

243 

(ten zeerste tekens (12 voor 



 
 

 

244 

aanbevolen) double-byte-



 
 

 

245 

talen). 



 
 

 

246 

Categorie Tekst Technisch   



 
 

 

247 

Contextuele Tekst. Gebruik vacature software engineering; vacatures   



 
 

 

248 

zoekwoorden puntkomma's om software 



 
 

 

249 

meerdere 



 
 

 

250 

zoekwoorden van 
elkaar te 
scheiden. 

Adres Gebruik een van 
de volgende 
notaties: 
 
- Plaats, 
staatcode, land 
- Volledig adres 
inclusief postcode 
- Breedte-
/lengtegraad in 
DDD-notatie 
 
Gebruik komma's 
om de onderdelen 
van het adres van 
elkaar te 
scheiden. 
Raadpleeg 
de specificaties vo
or plaatsen, 
regio's en landen. 

- Mountain View, CA, USA 
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 
- 41.40338, 2.17403 

  

Trackingsjablo
on 
Geüpgradede 
URL's 

Geef alle 
ValueTrack-
parameters, 
aangepaste 
parameters of 
trackingsomleidin
gen op voor de 
URL van uw item. 

{lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src
=google 
 
of 
 
http://redirect.com?url={lpurl} 

  

Aangepaste 
parameter 
Geüpgradede 
URL's 

Geef maximaal 3 
sleutel/waarde-
paren op, die 
automatisch 
worden ingevuld 
in de klik-URL. 
Deze mogen niet 
groter zijn dan 16 
tekens of 200 
bytes. Gebruik 
een puntkomma 
om 
sleutel/waarde-
paren van elkaar 
te scheiden. 

{_job}=1234;{_type}=softwarevacature   

Bestemmings-
URL*** 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://example.com/banen   

*Vereist 
**Aanbevolen in plaats van 'Bestemmings-URL' ('Bestemmings-URL' is 
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vanaf begin 2016 niet meer beschikbaar). 
***Vereist als u geen 'Uiteindelijke URL' gebruikt. 

Lokale aanbiedingen  

Feedsjabloon voor 'Lokale aanbiedingen' (CSV downloaden) 

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden 

Kan in 
advertenti
e worden 
weergegev
en 

Aanbiedings-
ID* 
komt overeen 
met de tag 
voor de 
aangepaste 
parameter 
'local_id' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn 
en overeenkomen 
met de waarden 
in uw 
remarketingtag. 

1234   

Naam van 
aanbieding* 

Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

2=1 bij Mountain Super 
 

Uiteindelijke 
URL** 
Geüpgradede 
URL's 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://www.example.com/acties   

Afbeeldings-
URL 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

PNG 
(aanbevolen), JPG 
of GIF. JPG of GIF 
moet opgeslagen 
zijn in RGB-
kleurcode met 
ICC-profiel. 300 x 
300 pixels en 72 
dpi worden 
aanbevolen. 
Maximaal 11,4 
MB en 6 miljoen 
pixels. 

http://www.example.com/image.png 
 

Nadere 
aanduiding 

Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Boodschappen 
 

Beschrijving 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Voordelige boodschappen 
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Prijs Bedrag gevolgd € 100,00 
 



 
 

 

253 

(ten zeerste door de 



 
 

 

254 

aanbevolen) alfabetische 



 
 

 

255 

valutacode in ISO 



 
 

 

256 

4217-



 
 

 

257 

standaardnotatie. 



 
 

 

258 

Gebruik '.' als 



 
 

 

259 

decimaalteken. 



 
 

 

260 

Uitverkoopprij Bedrag gevolgd € 80,00 
 



 
 

 

261 

s door de 



 
 

 

262 

alfabetische 



 
 

 

263 

valutacode in ISO 



 
 

 

264 

4217-



 
 

 

265 

standaardnotatie. 



 
 

 

266 

Gebruik '.' als 



 
 

 

267 

decimaalteken. 



 
 

 

268 

De waarden voor 



 
 

 

269 

'Uitverkoopprijs' 



 
 

 

270 

moeten lager zijn 



 
 

 

271 

dan die voor 



 
 

 

272 

'Prijs'. 



 
 

 

273 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - vanaf € 100,00 
 



 
 

 

274 

prijs dit kenmerk heeft - € 80 - 100 



 
 

 

275 

opgenomen in uw 



 
 

 

276 

feed, wordt het in 



 
 

 

277 

uw advertentie 



 
 

 

278 

gebruikt in plaats 



 
 

 

279 

van 'Prijs'. Voor 



 
 

 

280 

betere resultaten 



 
 

 

281 

gebruikt u dit 



 
 

 

282 

kenmerk samen 



 
 

 

283 

met 'Prijs'. Dit 



 
 

 

284 

raden we niet aan 



 
 

 

285 

als de prijzen 



 
 

 

286 

regelmatig 



 
 

 

287 

veranderen. 



 
 

 

288 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - in de uitverkoop voor € 80,00 
 



 
 

 

289 

uitverkoopprij dit kenmerk heeft - € 60 - 80 



 
 

 

290 

s opgenomen in uw 



 
 

 

291 

feed, wordt het in 



 
 

 

292 

uw advertentie 



 
 

 

293 

gebruikt in plaats 



 
 

 

294 

van 



 
 

 

295 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

296 

Voor betere 



 
 

 

297 

resultaten 



 
 

 

298 

gebruikt u dit 



 
 

 

299 

kenmerk samen 



 
 

 

300 

met 



 
 

 

301 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

302 

Dit raden we niet 



 
 

 

303 

aan als de prijzen 



 
 

 

304 

regelmatig 



 
 

 

305 

veranderen. 



 
 

 

306 

Adres Gebruik een van - Mountain View, CA, USA   



 
 

 

307 

de volgende - 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 



 
 

 

308 

notaties: - 41.40338, 2.17403 



 
 

 

309 

 



 
 

 

310 

- Plaats, 



 
 

 

311 

staatcode, land 
- Volledig adres 
inclusief postcode 
- Breedte-
/lengtegraad in 
DDD-notatie 
 
Gebruik komma's 
om de onderdelen 
van het adres van 
elkaar te 
scheiden. 
Raadpleeg 
de specificaties vo
or plaatsen, 
regio's en landen. 

Categorie Tekst Levensmiddelen   

Contextuele 
zoekwoorden 

Tekst. Gebruik 
puntkomma's om 
meerdere 
zoekwoorden van 
elkaar te 
scheiden. 

besparen boodschappen voordeelcheques; 
goedkope boodschappen 

  

Trackingsjablo
on 
Geüpgradede 
URL's 

Geef alle 
ValueTrack-
parameters, 
aangepaste 
parameters of 
trackingsomleidin
gen op voor de 
URL van uw item. 

{lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src
=google 
 
of 
 
http://redirect.com?url={lpurl} 

  

Aangepaste 
parameter 
Geüpgradede 
URL's 

Geef maximaal 3 
sleutel/waarde-
paren op, die 
automatisch 
worden ingevuld 
in de klik-URL. 
Deze mogen niet 
groter zijn dan 16 
tekens of 200 
bytes. Gebruik 
een puntkomma 
om 
sleutel/waarde-
paren van elkaar 
te scheiden. 

{_vendor}=lokalesuper;{_type}=actie   

Bestemmings-
URL*** 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://example.com/acties   

*Vereist 
**Aanbevolen in plaats van 'Bestemmings-URL' ('Bestemmings-URL' is 
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vanaf begin 2016 niet meer beschikbaar). 
***Vereist als u geen 'Uiteindelijke URL' gebruikt. 

Onroerend goed  

Feedsjabloon voor 'Onroerend goed' (CSV downloaden) 

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden 

Kan in 
advertenti
e worden 
weergegev
en 

Vermeldings-
ID* 
komt overeen 
met de tag voor 
de aangepaste 
parameter 
'listing_id' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn 
en 
overeenkomen 
met de waarden 
in uw 
remarketingtag. 

mtv_12345   

Vermeldingsnaa
m* 

Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Boulevard bungalow 
 

Uiteindelijke 
URL** 
Geüpgradede 
URL's 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://www.example.com/onroerendgoed   

Afbeeldings-
URL 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

PNG 
(aanbevolen), JPG 
of GIF. JPG of GIF 
moet opgeslagen 
zijn in RGB-
kleurcode met 
ICC-profiel. 300 x 
300 pixels en 72 
dpi worden 
aanbevolen. 
Maximaal 11,4 
MB en 6 miljoen 
pixels. 

http://www.example.com/image.png 
 

Plaatsnaam Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Mountain View, Californië 
 

Beschrijving 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

3 sl.k, 2 badk., 326 m² 
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Prijs Bedrag gevolgd € 600.000,00 
 



 
 

 

314 

(ten zeerste door de 



 
 

 

315 

aanbevolen) alfabetische 



 
 

 

316 

valutacode in ISO 



 
 

 

317 

4217-



 
 

 

318 

standaardnotatie. 



 
 

 

319 

Gebruik '.' als 



 
 

 

320 

decimaalteken. 



 
 

 

321 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - vanaf € 600.000,00 
 



 
 

 

322 

prijs dit kenmerk heeft - € 1M 



 
 

 

323 

opgenomen in uw - € 600.000 - 750.000 



 
 

 

324 

feed, wordt het in 



 
 

 

325 

uw advertentie 



 
 

 

326 

gebruikt in plaats 



 
 

 

327 

van 'Prijs'. Voor 



 
 

 

328 

betere resultaten 



 
 

 

329 

gebruikt u dit 



 
 

 

330 

kenmerk samen 



 
 

 

331 

met 'Prijs'. Dit 



 
 

 

332 

raden we niet aan 



 
 

 

333 

als de prijzen 



 
 

 

334 

regelmatig 



 
 

 

335 

veranderen. 



 
 

 

336 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - in de uitverkoop voor € 500.000,00 
 



 
 

 

337 

uitverkoopprijs dit kenmerk heeft - € 0,5M 



 
 

 

338 

opgenomen in uw - € 500.000 - 650.000 



 
 

 

339 

feed, wordt het in 



 
 

 

340 

uw advertentie 



 
 

 

341 

gebruikt in plaats 



 
 

 

342 

van 



 
 

 

343 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

344 

Voor betere 



 
 

 

345 

resultaten 



 
 

 

346 

gebruikt u dit 



 
 

 

347 

kenmerk samen 



 
 

 

348 

met 



 
 

 

349 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

350 

Dit raden we niet 



 
 

 

351 

aan als de prijzen 



 
 

 

352 

regelmatig 



 
 

 

353 

veranderen. 



 
 

 

354 

Type onroerend Tekst Woonhuis   



 
 

 

355 

goed 



 
 

 

356 

Vermeldingstyp Tekst te koop   



 
 

 

357 

e 



 
 

 

358 

Contextuele Tekst. Gebruik te koop; koopwoningen   



 
 

 

359 

zoekwoorden puntkomma's om 



 
 

 

360 

meerdere 



 
 

 

361 

zoekwoorden van 



 
 

 

362 

elkaar te 
scheiden. 

Adres Gebruik een van 
de volgende 
notaties: 
 
- Plaats, 
staatcode, land 
- Volledig adres 
inclusief postcode 
- Breedte-
/lengtegraad in 
DDD-notatie 
 
Gebruik komma's 
om de 
onderdelen van 
het adres van 
elkaar te 
scheiden. 
Raadpleeg 
de specificaties v
oor plaatsen, 
regio's en landen. 

- Mountain View, CA, USA 
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 
- 41.40338, 2.17403 

  

Trackingsjabloo
n 
Geüpgradede 
URL's 

Geef alle 
ValueTrack-
parameters, 
aangepaste 
parameters of 
trackingsomleidin
gen op voor de 
URL van uw item. 

{lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&sr
c=google 
 
of 
 
http://redirect.com?url={lpurl} 

  

Aangepaste 
parameter 
Geüpgradede 
URL's 

Geef maximaal 3 
sleutel/waarde-
paren op, die 
automatisch 
worden ingevuld 
in de klik-URL. 
Deze mogen niet 
groter zijn dan 16 
tekens of 200 
bytes. Gebruik 
een puntkomma 
om 
sleutel/waarde-
paren van elkaar 
te scheiden. 

{_ptype}=woonhuis;{_type}=verkoop   

Bestemmings-
URL*** 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://example.com/onroerendgoed   

*Vereist 
**Aanbevolen in plaats van 'Bestemmings-URL' ('Bestemmings-URL' is 
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vanaf begin 2016 niet meer beschikbaar). 
***Vereist als u geen 'Uiteindelijke URL' gebruikt. 

Detailhandel  

Als u productfeeds voor uw detailhandelsbedrijf wilt maken, heeft u een Google Merchant Center-
account nodig. 

Reizen  

Feedsjabloon voor 'Reizen' (CSV downloaden) 

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden 

Kan in 
advertenti
e worden 
weergegev
en 

Bestemmings-
ID* 
komt overeen 
met de tag voor 
de aangepaste 
parameter 
'travel_destid' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn 
en 
overeenkomen 
met de waarden 
in uw 
remarketingtag. 

PAR   

Vertrekpunt-ID 
komt overeen 
met de tag voor 
de aangepaste 
parameter 
'travel_originid' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek 
zijn. 

LON   

Titel* Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Boek uw treinkaartje 
 

Uiteindelijke 
URL** 
Geüpgradede 
URL's 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://www.example.com/reizen   

Afbeeldings-
URL 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

PNG 
(aanbevolen), JPG 
of GIF. JPG of GIF 
moet opgeslagen 
zijn in RGB-
kleurcode met 
ICC-profiel. 300 x 
300 pixels en 72 
dpi worden 
aanbevolen. 

http://www.example.com/image.png 
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Maximaal 11,4 



 
 

 

365 

MB en 6 miljoen 



 
 

 

366 

pixels. 



 
 

 

367 

Naam van Maximaal 25 Parijs 
 



 
 

 

368 

bestemming tekens (12 voor 



 
 

 

369 

double-byte-



 
 

 

370 

talen). 



 
 

 

371 

Naam van Maximaal 25 Londen 
 



 
 

 

372 

vertrekpunt tekens (12 voor 



 
 

 

373 

double-byte-



 
 

 

374 

talen). 



 
 

 

375 

Prijs Bedrag gevolgd 100,00 EUR 
 



 
 

 

376 

(ten zeerste door de 



 
 

 

377 

aanbevolen) alfabetische 



 
 

 

378 

valutacode in ISO 



 
 

 

379 

4217-



 
 

 

380 

standaardnotatie. 



 
 

 

381 

Gebruik '.' als 



 
 

 

382 

decimaalteken. 



 
 

 

383 

Actieprijs Bedrag gevolgd 80,00 EUR 
 



 
 

 

384 

door de 



 
 

 

385 

alfabetische 



 
 

 

386 

valutacode in ISO 



 
 

 

387 

4217-



 
 

 

388 

standaardnotatie. 



 
 

 

389 

Gebruik '.' als 



 
 

 

390 

decimaalteken. 



 
 

 

391 

De waarden voor 



 
 

 

392 

'Actieprijs' 



 
 

 

393 

moeten lager zijn 



 
 

 

394 

dan die voor 



 
 

 

395 

'Prijs'. 



 
 

 

396 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - vanaf € 100,00 
 



 
 

 

397 

prijs dit kenmerk heeft - € 80 - 100 



 
 

 

398 

opgenomen in uw 



 
 

 

399 

feed, wordt het in 



 
 

 

400 

uw advertentie 



 
 

 

401 

gebruikt in plaats 



 
 

 

402 

van 'Prijs'. Voor 



 
 

 

403 

betere resultaten 



 
 

 

404 

gebruikt u dit 



 
 

 

405 

kenmerk samen 



 
 

 

406 

met 'Prijs'. Dit 



 
 

 

407 

raden we niet aan 



 
 

 

408 

als de prijzen 



 
 

 

409 

regelmatig 



 
 

 

410 

veranderen. 



 
 

 

411 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - in de uitverkoop voor € 80,00 
 



 
 

 

412 

uitverkoopprijs dit kenmerk heeft - € 60 - 80 



 
 

 

413 

opgenomen in uw 



 
 

 

414 

feed, wordt het in 



 
 

 

415 

uw advertentie 



 
 

 

416 

gebruikt in plaats 



 
 

 

417 

van 



 
 

 

418 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

419 

Voor betere 



 
 

 

420 

resultaten 



 
 

 

421 

gebruikt u dit 



 
 

 

422 

kenmerk samen 



 
 

 

423 

met 



 
 

 

424 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

425 

Dit raden we niet 



 
 

 

426 

aan als de prijzen 



 
 

 

427 

regelmatig 



 
 

 

428 

veranderen. 



 
 

 

429 

Categorie Tekst Express   



 
 

 

430 

Contextuele Tekst. Gebruik Parijs trein; vervoer Parijs   



 
 

 

431 

zoekwoorden puntkomma's om 



 
 

 

432 

meerdere 



 
 

 

433 

zoekwoorden van 



 
 

 

434 

elkaar te 
scheiden. 

Bestemmingsad
res 

Gebruik een van 
de volgende 
notaties: 
 
- Plaats, 
staatcode, land 
- Volledig adres 
inclusief postcode 
- Breedte-
/lengtegraad in 
DDD-notatie 
 
Gebruik komma's 
om de 
onderdelen van 
het adres van 
elkaar te 
scheiden. 
Raadpleeg 
de specificaties v
oor plaatsen, 
regio's en landen. 

- Mountain View, CA, USA 
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 
- 41.40338, 2.17403 

  

Trackingsjabloo
n 
Geüpgradede 
URL's 

Geef alle 
ValueTrack-
parameters, 
aangepaste 
parameters of 
trackingsomleidin
gen op voor de 
URL van uw item. 

{lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&sr
c=google 
 
of 
 
http://redirect.com?url={lpurl} 

  

Aangepaste 
parameter 
Geüpgradede 
URL's 

Geef maximaal 3 
sleutel/waarde-
paren op, die 
automatisch 
worden ingevuld 
in de klik-URL. 
Deze mogen niet 
groter zijn dan 16 
tekens of 200 
bytes. Gebruik 
een puntkomma 
om 
sleutel/waarde-
paren van elkaar 
te scheiden. 

{_dest}= LON;{_type}=internationaal   

Bestemmings-
URL*** 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://example.com/reizen   

*Vereist 
**Aanbevolen in plaats van 'Bestemmings-URL' ('Bestemmings-URL' is 
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vanaf begin 2016 niet meer beschikbaar). 
***Vereist als u geen 'Uiteindelijke URL' gebruikt. 

Aangepast  

Feedsjabloon voor 'Aangepast' (CSV downloaden) 
Gebruik alleen een feed van het type 'Aangepast' als geen van de andere bedrijfstypen bij uw 
producten of services past. 

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden 

Kan in 
advertenti
e worden 
weergegev
en 

ID* 
komt overeen 
met de tag 
voor de 
aangepaste 
parameter 
'dynx_itemid' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn 
en overeenkomen 
met de waarden 
in uw 
remarketingtag. 

Sedan   

ID2 
komt overeen 
met de tag 
voor de 
aangepaste 
parameter 
'dynx_itemid2' 

Een willekeurige 
reeks letters en 
cijfers. ID's 
moeten uniek zijn. 

Rood   

Itemtitel* Maximaal 25 
tekens (12 voor 
double-byte-
talen). 

Middenklasse sedan 
 

Uiteindelijke 
URL** 
Geüpgradede 
URL's 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://www.example.com/auto   

Afbeeldings-
URL 

(ten zeerste 
aanbevolen) 

PNG 
(aanbevolen), JPG 
of GIF. JPG of GIF 
moet opgeslagen 
zijn in RGB-
kleurcode met 
ICC-profiel. 300 x 
300 pixels en 72 
dpi worden 
aanbevolen. 
Maximaal 11,4 
MB en 6 miljoen 
pixels. 

http://www.example.com/image.png 
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Nadere Maximaal 25 Bij uw dealer 
 



 
 

 

437 

aanduiding tekens (12 voor 



 
 

 

438 

van item double-byte-



 
 

 

439 

talen). 



 
 

 

440 

Beschrijving Maximaal 25 Populairste middenklasser 
 



 
 

 

441 

van item tekens (12 voor 



 
 

 

442 

(ten zeerste double-byte-



 
 

 

443 

aanbevolen) talen). 



 
 

 

444 

Categorie Tekst Sedans   



 
 

 

445 

voor item 



 
 

 

446 

Prijs Bedrag gevolgd € 20.000,00 
 



 
 

 

447 

(ten zeerste door de 



 
 

 

448 

aanbevolen) alfabetische 



 
 

 

449 

valutacode in ISO 



 
 

 

450 

4217-



 
 

 

451 

standaardnotatie. 



 
 

 

452 

Gebruik '.' als 



 
 

 

453 

decimaalteken. 



 
 

 

454 

Uitverkoopprij Bedrag gevolgd € 15.000,00 
 



 
 

 

455 

s door de 



 
 

 

456 

alfabetische 



 
 

 

457 

valutacode in ISO 



 
 

 

458 

4217-



 
 

 

459 

standaardnotatie. 



 
 

 

460 

Gebruik '.' als 



 
 

 

461 

decimaalteken. 



 
 

 

462 

De waarden voor 



 
 

 

463 

'Actieprijs' 



 
 

 

464 

moeten lager zijn 



 
 

 

465 

dan die voor 



 
 

 

466 

'Prijs'. 



 
 

 

467 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - vanaf € 20.000,00 
 



 
 

 

468 

prijs dit kenmerk heeft - € 20K 



 
 

 

469 

opgenomen in uw - € 15.000 - 20.000 



 
 

 

470 

feed, wordt het in 



 
 

 

471 

uw advertentie 



 
 

 

472 

gebruikt in plaats 



 
 

 

473 

van 'Prijs'. Voor 



 
 

 

474 

betere resultaten 



 
 

 

475 

gebruikt u dit 



 
 

 

476 

kenmerk samen 



 
 

 

477 

met 'Prijs'. Dit 



 
 

 

478 

raden we niet aan 



 
 

 

479 

als de prijzen 



 
 

 

480 

regelmatig 



 
 

 

481 

veranderen. 



 
 

 

482 

Opgemaakte Alle tekens. Als u - in de uitverkoop voor € 15.000,00 
 



 
 

 

483 

uitverkoopprij dit kenmerk heeft - € 15K 



 
 

 

484 

s opgenomen in uw - € 12.000 - 15.000 



 
 

 

485 

feed, wordt het in 



 
 

 

486 

uw advertentie 



 
 

 

487 

gebruikt in plaats 



 
 

 

488 

van 



 
 

 

489 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

490 

Voor betere 



 
 

 

491 

resultaten 



 
 

 

492 

gebruikt u dit 



 
 

 

493 

kenmerk samen 



 
 

 

494 

met 



 
 

 

495 

'Uitverkoopprijs'. 



 
 

 

496 

Dit raden we niet 



 
 

 

497 

aan als de prijzen 



 
 

 

498 

regelmatig 



 
 

 

499 

veranderen. 
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Contextuele Tekst. Gebruik Sedans; 4-deurs sedan   



 
 

 

501 

zoekwoorden puntkomma's om 



 
 

 

502 

meerdere 
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zoekwoorden van 
elkaar te 
scheiden. 

Adres van 
item 

Gebruik een van 
de volgende 
notaties: 
 
- Plaats, 
staatcode, land 
- Volledig adres 
inclusief postcode 
- Breedte-
/lengtegraad in 
DDD-notatie 
 
Gebruik komma's 
om de onderdelen 
van het adres van 
elkaar te 
scheiden. 
Raadpleeg 
de specificaties vo
or plaatsen, 
regio's en landen. 

- Mountain View, CA, USA 
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 
- 41.40338, 2.17403 

  

Trackingsjablo
on 
Geüpgradede 
URL's 

Geef alle 
ValueTrack-
parameters, 
aangepaste 
parameters of 
trackingsomleidin
gen op voor de 
URL van uw item. 

{lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src
=google 
 
of 
 
http://redirect.com?url={lpurl} 

  

Aangepaste 
parameter 
Geüpgradede 
URL's 

Geef maximaal 3 
sleutel/waarde-
paren op, die 
automatisch 
worden ingevuld 
in de klik-URL. 
Deze mogen niet 
groter zijn dan 16 
tekens of 200 
bytes. Gebruik 
een puntkomma 
om 
sleutel/waarde-
paren van elkaar 
te scheiden. 

{_model}=automodel;{_type}=sedan   

Bestemmings-
URL*** 

Hetzelfde domein 
als uw website. 
Begint met 
'http://' of 
'https://' 

http://example.com/auto   

*Vereist 
**Aanbevolen in plaats van 'Bestemmings-URL' ('Bestemmings-URL' is 
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vanaf begin 2016 niet meer beschikbaar). 
***Vereist als u geen 'Uiteindelijke URL' gebruikt. 

Een nieuwe feed maken en uploaden 
Eerst maakt u offline uw feed, als bestand van het type .csv, .tsv, .xls of xlsx. Vervolgens uploadt u dit 
bestand naar het gedeelte 'Bedrijfsgegevens' van uw account. Als u detailhandelaar bent, gebruikt u 
het Google Merchant Center om uw productfeed te uploaden. 

1. Ga in uw AdWords-account naar 'Gedeelde bibliotheek'. 
2. Klik onder 'Bedrijfsgegevens' op 'Bekijken'. 
3. Klik op + Gegevens en selecteer 'Dynamische display-advertentiefeed'. Selecteer vervolgens 

uw bedrijfstype. Als u al een campagne voor dynamische remarketing heeft gemaakt, 
selecteert u de feed die AdWords tijdens de configuratie van de campagne automatisch voor 
u heeft gemaakt, en uploadt u uw bestand (raadpleeg het gedeelte 'Nieuwe gegevens 
uploaden' in Advertenties en feeds beheren in 'Bedrijfsgegevens' voor instructies). 

4. Geef een naam op voor uw feed. 
5. Klik op Bestand kiezen en voeg uw feedbestand toe. 
6. Klik op Uploaden. 
7. Controleer na het uploaden of er fouten in uw feed zitten. Meldingen over foutieve 

afbeeldingen of adressen verschijnen mogelijk pas na drie tot vier uur. 
U kunt ook de AdWords-API gebruiken om feeditems op te halen, toe te voegen, bij te werken of te 
verwijderen. 

Belangrijk 
Uw feed, tag en campagne mogen geen persoonlijke of gevoelige informatie gebruiken of 
verzamelen over bezoekers van sites of gebruikers van apps. Lees het beleid voor adverteren op basis 
van interesses en locatie. 
 
Nieuwe en geüpdatete items in uw feed doorlopen een goedkeuringsprocedure, waarbij wordt 
gekeken of ze volgens ons advertentiebeleid geschikt zijn voor gebruikers. Items in uw feed worden 
pas beoordeeld nadat uw campagne en advertenties zijn ingeschakeld en worden pas gebruikt in uw 
advertenties nadat ze zijn goedgekeurd. De meeste feeditems worden binnen drie werkdagen 
beoordeeld. 

Problemen met uw feed oplossen 
Als een item in uw feed niet beschikbaar is of niet aan de specificaties voldoet, wordt het niet 
gebruikt in uw advertenties. U krijgt mogelijk foutmeldingen meteen na het uploaden van uw feed, 
of drie tot vier uur nadat de feed is verwerkt. 
 
Om problemen met items in uw feed op te lossen, kijkt u eerst naar de specificaties voor uw type 
bedrijf (zie hierboven). U kunt items rechtstreeks bewerken in het gedeelte 'Bedrijfsgegevens' van 
uw account, of u bewerkt de items offline en uploadt uw feed nogmaals naar 'Bedrijfsgegevens'. Hier 
ziet u enkele veelgemaakte fouten en hoe u ze oplost: 

Fouten na upload van de feed  

Foutmelding Probleem Oplossing 
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Vereiste kenmerken 
ontbreken 

Er ontbreken verplichte kenmerken 
(kolommen) in de feed. 

Voeg alle verplichte kenmerken 
(kolommen) toe. 

Ongeldige kenmerken De feed bevat onnodige kenmerken 
(kolommen) die niet aan de specificaties 
voldoen. 

Verwijder de onnodige kenmerken 
(kolommen). 

Ongeldige prijsnotatie De alfabetische ISO4217-valutacode 
ontbreekt. 

Voeg de alfabetische ISO4217-
valutacode toe aan de prijs. 

Ongeldige URL De URL begint niet met 'http://' of 
'https://'. 

Voeg 'http://' of 'https://' toe aan 
het begin van de URL. 

Ongeldige 
contextuele 
zoekwoorden 

De contextuele zoekwoorden zijn niet 
door een puntkomma van elkaar 
gescheiden. 

Scheid de contextuele 
zoekwoorden van elkaar met een 
puntkomma. 

Fouten nadat uw feed is verwerkt  

Foutmelding Probleem Oplossing 

Afbeelding niet 
gevonden 

Het systeem heeft geen toegang tot de 
afbeelding. De server waar de 
afbeelding is opgeslagen, weigert 
bijvoorbeeld de toegang of doet er te 
lang over om toegang te verlenen. 

Zet de afbeelding op een plaats 
waar deze toegankelijk is. 

Ongeldige 
bestandsindeling 

De afbeelding is niet van een 
standaardbestandstype of heeft geen 
standaardindeling. 

Converteer de afbeelding naar 
.PNG, .JPG, .JPEG of .GIF en sla 
deze op met een RGB-kleurcode 
en met een ICC-profiel. 

Ongeldige 
afbeeldingsafmetingen 

De afbeelding is te groot. Maak de afbeelding kleiner: 
 
- Maximaal afbeeldingsformaat: 
300 x 300 pixels 
- Aanbevolen resolutie: 72 dpi 
- Maximale bestandsgrootte: 
11,4 MB 
- Maximaal aantal pixels: 6 
miljoen 

Ongeldige adresnotatie Het adres is niet in de juiste notatie 
opgegeven. 

Gebruik een van de volgende 
notaties: 
 
- Plaats, staatcode, land 
- Volledig adres inclusief 
postcode 
- Breedte-/lengtegraad in DDD-
notatie 
 
Gebruik komma's om de 
onderdelen van het adres van 
elkaar te scheiden. Raadpleeg 
de specificaties voor plaatsen, 
regio's en landen. 
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Afbeelding niet 
gedownload wegens SSL-
fout 

Door problemen met het SSL-
certificaat van uw website kan ons 
systeem de afbeelding niet 
downloaden. 

Controleer uw SSL-certificaat 
met een online tool. U kunt ook 
overschakelen naar URL's die het 
SSL-certificaat van uw website 
niet gebruiken. 
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MODULE 5 PRESTATIES IN HET DISPLAY NETWERK MAKEN EN 

OPTMALISEREN 

Verkopen stimuleren en leads genereren 

Een van de meest gebruikte doelstellingen van bedrijfseigenaren is het stimuleren van de verkoop en 
het genereren van leads. Vaak betekent dit het uitvoeren van direct-responsecampagnes die klanten 
aanmoedigen een specifieke actie te ondernemen, zoals het kopen van een product of het 
registreren voor een nieuwsbrief. Deze campagnes worden ook wel verkeergenererende campagnes 
of leadgenererende campagnes genoemd. Er zijn een aantal praktische tips waarmee u rekening kunt 
houden wanneer u dergelijke campagnes in AdWords opzet. 

De doelstellingen van verkeergenererende en leadgenererende campagnes 
• Klanten aansporen een aankoop te voltooien. 
• Leads genereren door het verzamelen van contactgegevens via een registratiepagina. 
• Meer verkeer naar uw website halen zodat u informatie kunt verspreiden. 

Waar moet u uw campagnes uitvoeren? 
We raden u aan gebruik te maken van een combinatie van campagnes met zoekwoordtargeting via 
het zoeknetwerk van Google en het Google Display Netwerk. Dit heeft de volgende reden: 

• Zoeknetwerk van Google 
Wanneer u adverteert via het zoeknetwerk van Google, worden uw advertenties 
weergegeven op pagina's met zoekresultaten van Google. U selecteert zoekwoorden die 
gerelateerd zijn aan uw bedrijf en stelt biedingen in. Wanneer mensen naar een door u 
gekozen zoekwoord zoeken, kan uw advertentie worden weergegeven. 

• Zoekpartners 
AdWords biedt u de mogelijkheid uw advertenties weer te geven op andere zoeksites dan 
Google. Deze sites kunnen aanvullend verkeer van hoge kwaliteit leveren voor uw bedrijf en 
u helpen bij het genereren van leads. Uw advertenties kunnen op deze sites van 
zoekpartners van Google naast de zoekresultaten worden weergegeven. 

• Google Display Netwerk 
U kunt gebruik maken van contexttargeting in het Google Display Netwerk om uw 
advertentiecampagne te richten op specifieke pagina's met onderwerpen die relevant zijn 
voor uw advertentieboodschap. Als u contexttargeting gebruikt, stemmen we uw specifieke 
zoekwoorden af op relevante pagina's op internet. Op die manier kunnen we uw boodschap 
koppelen aan klanten die gerelateerde inhoud lezen en doorzoeken. Deze gebruikers zijn 
waarschijnlijk geïnteresseerd in uw product of service. 

Wat u moet weten over plaatsingstargeting, advertentie-indelingen en bieden 
• Plaatsingstargeting 

Met deze manier van adverteren kiest en selecteert u 'plaatsingen', ofwel specifieke 
websites of gedeelten van sites binnen het Google Display Netwerk waarop u uw 
advertenties kunt laten weergeven. U kunt sites selecteren op 
basis van specifieke onderwerpen of de doelgroep die u probeert 
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te bereiken. U kunt ook sites targeten die voldoen aan de criteria van uw merkdoelstellingen. 
U kunt hiervoor ideeën opdoen met de Display Planner. 

• Advertentie-indelingen 
Met verkeergenererende en leadgenererende campagnes kunt u de betrokkenheid van uw 
doelgroep met uw belangrijkste product of service vergroten. We raden u aan zowel 
tekstadvertenties met een duidelijke en krachtige call-to-action als rich media-advertentie-
indelingen (zoals beeld- of videoadvertenties) te gebruiken. Deze kunnen u helpen uw 
boodschap op een andere manier over te brengen dan alleen via tekst. 

• Biedstrategie 
Aangezien het hoofddoel van een campagne voor het genereren van verkeer en leads het 
verbeteren van uw ROI is via conversies of verkeer naar uw website, raden we u aan om 
biedingen op basis van CPC te gebruiken voor zowel uw campagnes met contexttargeting als 
die met plaatsingstargeting. 

Effectiviteit meten 
U kunt een aantal zaken meten om te bepalen of uw campagne succesvol is. De eerste stap is uw 
conversies bij te houden met de gratis tool Conversies bijhouden. Na het configureren van deze tool 
kunt u een aantal belangrijke statistieken in de gaten houden, waaronder het aantal conversies, de 
kosten per conversie en de conversieratio, evenals gegevens over zoekwoordconversies en gegevens 
over bestemmingspagina's. 
 
Tips 
Zorgen dat een direct-responsecampagne effectief is: 

  
• Breng een duidelijke aanbieding onder de aandacht waarvan de gebruiker kan profiteren. 
• Verstrek voldoende informatie aan de klant, zodat deze een beslissing kan nemen over het 

ondernemen van acties. Er moet ook een communicatiemethode beschikbaar zijn waarmee 
de klant kan reageren (het liefst biedt u meerdere mogelijkheden aan, zoals een gratis 
telefoonnummer, een webpagina en een e-mailadres). 

• Neem een expliciete 'call-to-action' op, ofwel: wat moet de klant hierna doen? 
• Zorg ervoor dat gebruikers eenvoudig kunnen navigeren op uw website en dat de website 

goed toegankelijk is, vooral de pagina's waarop de gepromote producten worden 
beschreven. 
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Uw merkbekendheid vergroten 

Het doel van een campagne om de merkbetrokkenheid te verhogen, is te bouwen aan de bekendheid 
van en de positieve associaties met uw bedrijf, producten en services. Een klant kan op diverse 
manieren een interactie aangaan met uw merk, bijvoorbeeld door het bekijken van video's, het 
spelen van games, het bezoeken van uw website of het communiceren met andere klanten. 
 
Als u geïnteresseerd bent in het vergroten van uw merkbekendheid, biedt het Google Display 
Netwerk u de mogelijkheid in contact te komen met klanten op precies de juiste plaats en het juiste 
moment via duizenden websites wereldwijd. U kunt plaatsingstargeting binnen AdWords gebruiken 
om u te helpen een relevant publiek te bereiken voor uw merk, door het gebruik van rich media-
advertentie-indelingen en CPM-bieden. 

Campagnes ter vergroting van de merkbetrokkenheid helpen u bij het volgende: 
• De interactie met uw merk vergroten. 
• Meer positieve merkassociaties opbouwen. 
• De merkloyaliteit vergroten door in contact te komen met uw doelgroep. 
• Klanten meer betrokken laten voelen bij uw merk en uw producten. 

Plaatsingstargeting, rich media-advertentie-indelingen en CPM-bieden gebruiken: 
• Plaatsingstargeting 

Met plaatsingstargeting kiest en selecteert u 'plaatsingen', specifieke websites of gedeelten 
van sites in het Google Display Netwerk waar u de advertenties uit uw campagne wilt 
weergeven. U kunt sites bijvoorbeeld selecteren op basis van specifieke onderwerpen of de 
doelgroep die u probeert te bereiken. U kunt ook sites selecteren die voldoen aan de criteria 
van uw merkdoelstellingen. 
 
Met de Display Planner kunt u ideeën opdoen voor plaatsingstargeting. U hoeft alleen enkele 
gegevens over uw klanten in te voeren – zoals hun interesses en de sites die ze bezoeken – 
en de Display Planner genereert een lijst met ideeën voor plaatsingstargeting. 
 

• Advertentie-indelingen 
Aangezien interactie met de doelgroep een van de belangrijkste doelen van een campagne 
voor merkbetrokkenheid is, raden we u aan rich media-advertentie-indelingen te gebruiken. 
Met het Google Display Netwerk kunt u klanten bereiken met tekstadvertenties, maar kunt u 
ook verschillende meer visuele indelingen proberen, zoals statische afbeeldingen, HTML5-
animatie en video. 
 

• Biedstrategie 
Met campagnes voor het vergroten van de merkbetrokkenheid kunt u het bereik van uw 
merk op relevante sites maximaliseren. CPM-bieden is bij uitstek geschikt voor dit soort 
campagnes, aangezien u uw biedingen rechtstreeks kunt afstemmen op de 
prestatiedoelstellingen die u voor uw campagne heeft geformuleerd. 
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Tip 
YouTube gebruiken ter vergroting van de merkbekendheid 
Als u een videoadvertentie heeft gemaakt die u op de lokale tv-zender gebruikt, kunt u overwegen 
deze naar YouTube te uploaden. U kunt op YouTube gratis een gebruikerskanaal instellen en het 
ontwerp ervan aanpassen aan de uitstraling van uw merk (zoals achtergrondkleuren en logo's). Zo 
kunt u een centraal punt voor uw merk creëren op de populairste videosite op internet. Meer 
informatie over advertentieopties op YouTube. 
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Advertentieprestaties evalueren in het Display Netwerk 

 

 

Op de tabbladen Display Netwerk en Advertenties vindt u de 
statistieken die u nodig heeft voor het evalueren van uw 
advertentieprestaties. U kunt deze gebruiken als u net begint 
met display-advertenties en algemene informatie wilt, of als u 
al meer ervaring heeft en eens diep in uw prestatie- en 
doelgroepstatistieken wilt duiken om nog meer uit uw 
campagnes te halen. 

Tip: 
U bepaalt zelf hoe vaak u uw advertentieprestaties evalueert. Als display-advertenties nieuw voor u 
zijn, is het verstandig een uur of meer per week aan evaluaties te besteden. 

Ontdek waar uw advertenties worden weergegeven in het Display Netwerk 

Op het tabblad Plaatsingen worden alle webpagina's, apps en video's weergegeven waar uw display-
advertenties zijn weergegeven, ongeacht de targetingmethode. Zowel de zelfgekozen plaatsingen die u 
heeft geselecteerd om uw advertenties weer te geven, als de automatische plaatsingen waarop uw 
advertenties automatisch worden gekoppeld op basis van een of meer van uw targetingmethoden, 
zoals zoekwoorden of onderwerpen, worden weergegeven. 

Basisinzichten 

Controleer of uw advertenties worden weergegeven  

Op het tabblad Advertenties kunt u controleren of uw advertenties worden weergegeven of dat de 
weergave is onderbreken. 

1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Klik op het tabblad Campagnes en selecteer uw campagne. 
3. Klik op het tabblad Advertenties. 
4. Plaats de muisaanwijzer onder de kolom 'Status' op de tekstballon naast de status van een 

van uw advertenties. Als het goed is, kunt u hier zien of uw advertentie wel of niet wordt 
weergegeven en waarom. 

 

Waar u op moet letten: 
• Stel vast welke advertenties niet worden weergegeven. 
• Probeer te achterhalen waarom uw advertenties niet worden weergegeven en wat u kunt 

doen om dit te verhelpen. 
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Bekijk een lijst met sites waarop uw advertenties zijn weergegeven  

Op het tabblad Plaatsingen kunt u zien op welke websites, bij welke video's en in welke apps uw 
advertenties zijn weergegeven. 

1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Klik op het tabblad Campagnes en selecteer uw campagne. 
3. Klik op het tabblad Display Netwerk. 
4. Klik op het tabblad Plaatsingen. 

• U kunt zien hoe uw advertenties presteren op websites die u specifiek heeft getarget. 
Deze worden weergegeven als 'Zelfgekozen plaatsingen'. 

• Als u wilt bekijken waar uw advertentie is weergegeven op basis van uw andere 
targetingmethoden, waaronder zoekwoorden, onderwerpen, interessecategorieën, 
remarketing en demografie, dient u uw automatische plaatsingen te bekijken. 

• Klik op het dropdown-menu 'Details weergeven' om een lijst weer te geven met URL's 
van sites waarop uw advertenties zijn weergegeven. 

 
Opmerking 
Sommige van de URL's die worden weergegeven, kunnen onvolledig zijn. Het kan zijn dat de URL te 
lang is of dat deze persoonlijke informatie bevat over de persoon die de plaatsing bekijkt, zoals een 
gebruikersnaam of wachtwoord. In dat geval wordt de URL ingekort met een weglatingsteken of 
wordt een gedeelte weggelaten, waardoor u mogelijk naar een andere pagina wordt geleid dan de 
pagina waarop uw advertentie werd weergegeven. 
 
Waar u op moet letten: 

• Plaatsingen die goed hebben gepresteerd en vaker zouden kunnen worden weergegeven 
met een hoger bod. 

• Slecht presterende plaatsingen die moeten worden uitgesloten, in vergelijking met uw 
andere plaatsingen. Soms is het niet meteen duidelijk waarom uw advertenties op een 
bepaalde plaatsing zijn weergegeven, maar een vergelijking van prestaties is een goede 
graadmeter om te bepalen of een plaatsing al dan niet moet worden uitgesloten. 

 
Voorbeeld 
Een bedrijf dat wandeltochten organiseert, heeft een campagne met de naam Wandelen in de 
Ardennen. Het bedrijf maakt gebruik van zelfgekozen plaatsingen en is op zoek naar extra sites die 
kunnen worden getarget. 

Plaatsing Status Campagne Vertoningen Conversies 

la-roche-wandelingen.nl Zelfgekozen Wandelen in de 
Ardennen 

1500 20 

avontuurlijke-wandelingen.nl Automatisch Wandelen in de 
Ardennen 

1500 25 

bronwater-uit-de-
Ardennen.nl 

Automatisch Wandelen in de 
Ardennen 

3000 2 
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wandelingen-voor-kinderen.nl Automatisch Wandelen in de 
Ardennen 

2000 0 

Op het tabblad Plaatsingen presteert de automatische plaatsing la-roche-wandelingen.nl goed, dus 
voegt de accountbeheerder deze als zelfgekozen plaatsing aan de campagne toe. Anderzijds 
presteren de automatische plaatsingen bronwater-uit-de-Ardennen.nl en wandelingen-voor-
kinderen.nl slecht. Deze plaatsingen zijn bovendien gericht op mensen die buiten de doelgroep vallen, 
dus de accountbeheerder besluit deze uit te sluiten. 
 

Kijk of uw advertenties vertoningen en klikken ontvangen  

Op het tabblad Advertenties kunt u zien of uw advertenties vertoningen, klikken enzovoort hebben 
ontvangen. 

1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Klik op het tabblad Campagnes en selecteer uw campagne. 
3. Klik op het tabblad Advertenties om de prestatiestatistieken voor de advertenties in uw 

campagne te bekijken. 
 
Waar u op moet letten: 

• Hoe verschillende advertenties ten opzichte van elkaar presteren 
• Welke advertentie-indelingen (beeld-, video-, tekstadvertenties) beter presteren 

 
Voorbeeld 
Deze campagne Wandelen in de Ardennen bevat twee verschillende advertenties. 

Advertentie Campagne Klikken Conversies 

 
La Roche 

Wandelen in de Ardennen 150 20 

 
Wandelaar 

Wandelen in de Ardennen 150 5 

Aangezien de advertentie La Roche meer conversies genereert dan de advertentie Wandelaar besluit 
de accountbeheerder de laatste advertentie uit deze campagne te verwijderen. 

Maak kennis met de Rapporteditor 
Er is een nieuwe manier beschikbaar om uw prestatiegegevens visueel te segmenteren en te 
analyseren: de Rapporteditor. De Rapporteditor is een analysetool waarmee u uw gegevens 
overzichtelijk kunt weergeven in multidimensionale tabellen en diagrammen. Enkele voordelen van 
de Rapporteditor: 

• Een eenvoudige interface met functionaliteit voor slepen en neerzetten: u kunt snel 
multidimensionale tabellen en diagrammen samenstellen en 
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bewerken, zodat u uw gegevens niet meer hoeft te downloaden als u een gedetailleerdere 
analyse wilt uitvoeren.  

• Analyse op basis van meerdere segmenten: u kunt uw gegevens tot op specifieker detailniveau 
segmenteren en analyseren in uw tabellen en diagrammen. 

• Aangepaste diagrammen: u kunt de patronen en trends in uw gegevens snel visualiseren. 
• Geavanceerde filter- en sorteermethoden: u kunt filteren op gesegmenteerde statistieken (zoals 

mobiele klikken) en sorteren op meerdere kolommen. 
Informatie over hoe u uw gegevens kunt verkennen met de Rapporteditor 

Prestaties en demografische statistieken 

Stel vast welke advertentietargeting de beste resultaten geeft.  

Bekijk de onderliggende tabbladen van het tabblad Display Netwerk om te zien hoe uw 
targetingmethoden presteren. 

1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Klik op het tabblad Campagnes en selecteer uw campagne. 
3. Klik op het tabblad Display Netwerk. 
4. Klik op een van de subtabbladen: Displayzoekwoorden, Plaatsingen, Onderwerpen, Interesse- en 

remarketing, Leeftijd, Geslacht en Ouderlijke status. 
 
Waar u op moet letten: 

• Verwijder targetingmethoden die niet goed presteren of die uw doelgroep te zeer beperken. 
• Kijk met welke targetingmethoden uw advertenties op de meest geschikte plaatsingen en 

aan de juiste doelgroep worden weergegeven. 
 
Voorbeeld 
Een accountbeheerder gebruikt onderwerpen als Wandelen en kamperen om advertenties voor zijn 
campagne 'Wandelen in de Ardennen' te targeten. De automatische plaatsingen waar deze 
advertenties worden weergegeven op basis van zijn targeting op onderwerp, zijn echter niet zo 
relevant als hij zou willen. Hij besluit daarom ook displayzoekwoorden zoals la roche 
wandelingen en wandelen Ardennen te gebruiken om zijn advertenties te targeten. 
 

Begrijpen waarom uw advertenties op een bepaalde plaatsing zijn weergegeven  

1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Klik op het tabblad Campagnes en selecteer uw campagne. 
3. Klik op het tabblad Display Netwerk. 
4. Klik op het tabblad Plaatsingen. 
5. Klik op het dropdown-menu 'Segmenteren' en selecteer 'Targetingmodus'. Uw plaatsingen 

worden weergegeven, ondergebracht in de volgende categorieën: 
• Automatisch getarget: de plaatsing werd beoordeeld als overeenkomend door automatische 

targeting van de targetingopties Conservatief of Agressief (Display Campagne Optimizer). 
• Andere overeenkomsten voor displaytargeting: de plaatsing werd beoordeeld als 

overeenkomend met uw targeting op zelfgekozen plaatsingen, interesses en remarketing, 
onderwerpen, geslacht, leeftijd of ouderlijke status. 

• Contextuele overeenkomsten voor zoekwoorden: de plaatsing was contextueel relevant voor 
de door u gekozen zoekwoorden. 
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• Uitgebreide overeenkomsten voor zoekwoorden: de plaatsing was relevant op basis van de 
door u gekozen zoekwoorden en andere factoren, zoals de pagina's die een persoon aan wie 
uw advertentie wordt weergegeven, onlangs heeft bekeken. 

•  

Ontdek door welke demografische groepen uw advertenties worden gezien  

Op de tabbladen Leeftijd, Geslacht en Ouderlijke status kunt u zien welke demografische groepen u 
bereikt. Deze statistieken worden ook weergegeven als u geen demografische targeting heeft 
toegevoegd. 

1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Klik op het tabblad Campagnes en selecteer uw campagne. 
3. Klik op het tabblad Display Netwerk. 
4. Klik op de tabbladen Leeftijd, Geslacht en Ouderlijke status om de prestatiestatistieken te 

bekijken. 
 
Waar u op moet letten 

• Demografische groepen met een hoog conversiepercentage. 
• Demografische groepen met lage kosten per acquisitie. 
• Leeftijdsgroepen of een geslacht buiten uw doelgroep die of dat u kunt uitsluiten. 
• Bepaalde groepen die u wilt targeten met advertenties en targetingmethoden en die een 

betere doelgroep vormen. 
 
Voorbeeld 
Deze campagne Wandelen in de Ardennen maakt reclame voor tochten die relevant zijn voor alle 
leeftijdsgroepen. 

Leeftijd Campagne Klikfrequentie 

18-24 Wandelen in de Ardennen .26% 

25-34 Wandelen in de Ardennen .20% 

35-44 Wandelen in de Ardennen .16% 

45-54 Wandelen in de Ardennen .16% 

55-64 Wandelen in de Ardennen .14% 

Onbekend Wandelen in de Ardennen .15% 

Het valt de accountbeheerder op dat de klikfrequentie hoger is onder mensen in de leeftijdsgroep 
18-24 jaar. Aangezien mensen in deze leeftijdsgroep vaker op advertenties van deze campagne 
klikken dan mensen in andere leeftijdsgroepen, besluit hij de advertentie en de advertentietargeting 
aan te passen om deze aantrekkelijker te maken voor andere leeftijdsgroepen. 
 
Opmerking 
Als u mensen in de categorie 'Onbekend' uitsluit, kan het zijn dat u daarmee een deel van uw 
doelgroep uitsluit. Meer informatie over hoe u mensen van een bepaalde leeftijd en een bepaald geslacht 
kunt bereiken. 
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Account-, campagne- en advertentiegroepprestaties 

AdWords is ingedeeld in drie niveaus: het account, de campagnes en de advertentiegroepen. Door 
uzelf vertrouwd te maken met de verschillende niveaus van uw AdWords-account, kunt u 
gemakkelijk precies de prestatiegegevens vinden waarnaar u op zoek bent. 
 
Met deze drie niveaus in gedachten kunt u uw prestatiegegevens naar wens algemeen of heel 
specifiek weergeven. Als hulp bij het navigeren begint het zijvenster van uw AdWords-account met 
het hoogste niveau, namelijk 'Alle campagnes', en wordt het naar beneden gedetailleerder. Nadat u 
op een specifieke campagne heeft geklikt, worden de advertentiegroepen binnen die campagne 
weergegeven. 
 
Uw account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres, wachtwoord en factureringsgegevens. Vanuit 
het oogpunt van rapportage is het echter nuttig om uw account te beschouwen als een verzameling 
campagnes. Als u de prestatiegegevens voor uw gehele account wilt bekijken, klikt u op Alle 
campagnes in het zijvenster van uw AdWords-account. De totalen van alle rijen worden onder aan de 
tabel met statistieken vermeld. 

Gegevens voor uw hele account bekijken 
U kunt als volgt snel een overzicht van uw algehele AdWords-prestaties bekijken: 

1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op het tabblad Campagnes. 
3. Klik op het tabblad Dimensies. 
4. Klik op de knop Weergave om de periode te selecteren die u wilt gebruiken voor het indelen 

van uw statistieken. 
5. Wanneer uw tabel met statistieken eruit ziet zoals u wilt, klikt u op de 

downloadknop  om de tabel als rapport te downloaden. 
 
Tip: Gebruik de kiezer voor campagnetype 
Met de kiezer voor campagnetype kunt u eenvoudig schakelen tussen rapportageweergaven per 
campagnetype, zoals Shopping of Display Netwerk. Deze optie wordt als een dropdown-menu 
weergegeven naast Alle campagnes in het navigatiemenu aan de zijkant als uw account meerdere 
campagnetypen heeft. U kunt een bepaald campagnetype alleen selecteren als uw account dat type 
campagne ook daadwerkelijk bevat. 

Uw campagnegegevens 
Elke campagne beschikt over een eigen budget en instellingen die bepalen waar de advertenties 
kunnen worden weergegeven. Een campagne bestaat uit een verzameling advertentiegroepen. Al uw 
campagnes worden vermeld in het zijvenster van uw AdWords-account en u kunt ze ook weergeven 
door in het midden van uw scherm op het tabblad Campagnes te klikken. 
 

Campagnegegevens bekijken  

U kunt de prestatiegegevens van uw campagne als volgt bekijken: 
1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op het tabblad Campagnes. 
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3. Klik op de naam van de campagne waarin u geïnteresseerd bent om te zien hoe de 
advertentiegroepen van die campagne presteren. Als u specifieke campagnes wilt bekijken in 
uw rapport, klikt u op de knop Filter om een campagnefilter in te stellen. 

4. Wanneer uw tabel met statistieken eruit ziet zoals u wilt, klikt u op de 

downloadknop  om de tabel als rapport te downloaden. 
 
In rapporten van het type 'Campagnedetails' kunt u bekijken welke functies en instellingen zijn 
ingeschakeld in elk van uw campagnes. U kunt als volgt rapporten van het type 'Campagnedetails' 
bekijken: 

1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op het tabblad Campagnes. 
3. Klik op het subtabblad Dimensies. 
4. Kies Campagnedetails in het dropdown-menu 'Weergeven'. 

Uw advertentiegroepgegevens 
Uw advertentiegroep bevat een reeks vergelijkbare advertenties en een lijst met woorden en 
woordgroepen, die zoekwoorden worden genoemd en de weergave van deze advertenties activeren. 
Wanneer u op een campagne klikt, worden de prestaties van deze campagne per afzonderlijke 
advertentiegroep weergegeven. U kunt de advertentiegroepgegevens ook bekijken door in het 
midden van uw scherm op het tabblad Advertentiegroepen te klikken. 
 

Advertentiegroepgegevens bekijken  

U kunt als volgt de prestatiegegevens van uw advertentiegroep bekijken: 
1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op het tabblad Campagnes. 
3. Selecteer de advertentiegroepen waarin u geïnteresseerd bent. 

• Als u alle advertentiegroepen van een specifieke campagne wilt opnemen, klikt u in de 
tabel op de campagnenaam. Het tabblad 'Advertentiegroepen' voor die campagne wordt 
weergegeven. 

• Als u alle advertentiegroepen in uw account wilt opnemen, klikt u op het 
tabblad Advertentiegroepen terwijl u 'Alle campagnes' weergeeft. 

• Als u specifieke advertentiegroepen uit verschillende campagnes wilt opnemen, klikt u 
eerst op het tabblad Advertentiegroepen terwijl u 'Alle campagnes' weergeeft. Klik 
vervolgens op de knop Filter om een advertentiegroepfilter in te stellen. 

 
In rapporten met advertentiegroepdetails kunt u zien welke functies en instellingen zijn ingeschakeld in 
elk van uw advertentiegroepen. U kunt rapporten met advertentiegroepdetails als volgt weergeven: 

1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op het tabblad Campagnes. 
3. Klik op het subtabblad Dimensies. 
4. Kies in het dropdown-menu 'Weergave' de optie Advertentiegroepdetails. 

 
Voorbeeld 
Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe een bedrijf zijn AdWords-campagnes en 
advertentiegroepen zou kunnen instellen. De eigenaar van het account is een chocoladefabrikant die 
reclame wil maken voor zijn producten om meer online-verkopen te genereren. 
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De eigenaar besluit zijn advertentieactiviteiten in twee campagnes onder te verdelen. Eén campagne 
promoot het nieuwe assortiment chocoladerepen, de andere promoot de cadeauverpakkingen. Elke 
campagne wordt onderverdeeld in getargete, relevante advertentiegroepen. Een van de 
advertentiegroepen voor de campagne voor chocoladerepen is gewijd aan de populaire 
frambozenreep van het bedrijf. Een andere richt zich op de caramelreep en de derde op een 
chocoladereep met gember. Het account ziet er als volgt uit: 
 
Account: 
Chocoladefabrikant 

  

Campagne 1: 
Chocoladerepen 

Campagne 2: 
Cadeauverpakkingen voor Valentijnsdag 

Advertentiegroepen: 
Frambozenreep 
Caramelreep 
Gemberreep 

Advertentiegroepen: 
30 procent korting op cadeauverpakkingen 
Geen verzendkosten voor cadeauverpakkingen 
Luxe chocolade voor Valentijnsdag 

 
Elke advertentiegroep bevat meerdere advertenties. Zo kan de chocoladefabrikant de prestaties van 
verschillende advertentieteksten vergelijken, bijvoorbeeld om te kijken welke versie eventueel meer 
klikken of verkopen heeft opgeleverd. 
 
Wanneer u eenmaal vertrouwd bent met de structuur van uw AdWords-account, kunt u de gegevens 
in uw tabel met statistieken bekijken en aanpassen en rapporten downloaden om de prestaties bij te 
houden van uw campagnes, afzonderlijke campagnes, advertentiegroepen, advertenties en 
zoekwoorden. 
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Uw gegevens verkennen op het tabblad Campagnes 

Dit artikel is van toepassing op de vorige versie van AdWords. Bepaal eerst welke versie van AdWords u 
gebruikt. 

• Het tabblad Campagnes is de eerste plaats waar u informatie vindt over de prestaties van uw 
advertenties. 

• U kunt campagnestatistieken bijhouden of specifieke gegevens van advertentiegroepen, 
advertenties of zoekwoorden bekijken. 

• U kunt de manier waarop uw gegevens worden weergegeven, aanpassen. 
 
Open uw AdWords-account en klik boven aan het scherm op het tabblad Campagnes. De pagina 'Alle 
campagnes' wordt nu weergegeven, samen met een reeks subtabbladen. Op elk van deze 
subtabbladen worden uw gegevens op een andere manier getoond. Afhankelijk van wat u precies 
wilt weten, gebruikt u sommige tabbladen daarom waarschijnlijk vaker dan andere. 
 
Als u bijvoorbeeld wilt weten hoe bepaalde advertenties presteren, gebruikt u het 
subtabblad Advertenties, waar u de prestaties van de verschillende advertenties met elkaar kunt 
vergelijken. Als u instellingen wilt aanpassen die van invloed zijn op een hele campagne, zoals 
budget, biedopties of targeting op locatie of apparaat, moet u op het subtabblad Instellingen zijn. 

Maak kennis met de Rapporteditor 

Er is een nieuwe manier beschikbaar om uw prestatiegegevens visueel te segmenteren en te 
analyseren: de Rapporteditor. De Rapporteditor is een analysetool waarmee u uw gegevens 
overzichtelijk kunt weergeven in multidimensionale tabellen en diagrammen. Enkele voordelen van 
de Rapporteditor: 

• Een eenvoudige interface met functionaliteit voor slepen en neerzetten: u kunt snel 
multidimensionale tabellen en diagrammen samenstellen en bewerken, zodat u uw gegevens 
niet meer hoeft te downloaden als u een gedetailleerdere analyse wilt uitvoeren.  

• Analyse op basis van meerdere segmenten: u kunt uw gegevens tot op specifieker detailniveau 
segmenteren en analyseren in uw tabellen en diagrammen. 

• Aangepaste diagrammen: u kunt de patronen en trends in uw gegevens snel visualiseren. 
• Geavanceerde filter- en sorteermethoden: u kunt filteren op gesegmenteerde statistieken (zoals 

mobiele klikken) en sorteren op meerdere kolommen. 
Informatie over hoe u uw gegevens kunt verkennen met de Rapporteditor 

Hieronder ziet u een overzicht van wat u op elk subtabblad kunt vinden: 

1. Campagnes 
Het subtabblad Campagnes is een uitstekend beginpunt als u de prestaties van uw campagnes wilt 
analyseren. Zoals bij de meeste subtabbladen kunt u de manier waarop uw gegevens worden 
weergegeven, aanpassen. Dit betekent dat u aan de tabel kolommen kunt toevoegen met gegevens 
die voor u van belang zijn. Mogelijk wilt u het succes van uw campagnes eerst vergelijken aan de 
hand van het aantal klikken, het aantal vertoningen en de klikfrequentie. Als u specifiekere 
informatie wilt, kunt u op de afzonderlijke campagnes klikken voor meer details.  

2. Advertentiegroepen 
Het subtabblad Advertentiegroepen biedt u meer inzicht in hoe uw afzonderlijke advertentiegroepen 
presteren. Deze informatie kunt u gebruiken om te bepalen wat voor uw 
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advertentiegroepen het beste werkt. Op basis hiervan kunt u vervolgens uw bestaande campagnes 
verfijnen en nieuwe campagnes plannen.  

3. Instellingen 
Op het subtabblad Instellingen kunt u instellingen aanpassen die invloed hebben op een campagne als 
geheel. Beschikbare instellingen zijn onder meer: budget-, netwerk- en biedopties, taal, targeting op 
locatie, apparaattargeting, einddatum van de campagne en advertentieplanning. 

4. Advertenties 
Het subtabblad Advertenties biedt informatie over elke afzonderlijke advertentie in uw accountn. 
Vergelijk advertenties, bekijk welke het succesvolst zijn, en gebruik die gegevens om nog betere 
advertenties te maken. Bovendien kunt u advertenties die niet zo goed presteren, direct bewerken, 
onderbreken of verwijderen. 

5. Zoekwoorden 
Het subtabblad Zoekwoorden biedt uitgebreide beheermogelijkheden voor zoekwoorden. U kunt de 
zoekwoorden bekijken die u voor al uw campagnes heeft geselecteerd, maar u kunt er ook voor 
kiezen alleen de zoekwoorden voor een bepaalde advertentiegroep weer te geven. Bovendien kunt u 
informatie over de prestaties en kwaliteit van uw zoekwoorden bekijken. Op basis hiervan kunt u 
vervolgens besluiten meer zoekwoorden op te geven of bepaalde zoekwoorden te bewerken, te 
onderbreken of te verwijderen. 

6. Advertentie-extensies 
Met advertentie-extensies kunnen gebruikers eenvoudig meer informatie vinden over uw bedrijf en 
uw producten doordat er aanvullende informatie wordt verstrekt, zoals een adres en een 
telefoonnummer, extra paginalinks of productafbeeldingen. Als u ervoor heeft gekozen advertentie-
extensies te gebruiken om de impact van uw campagne te maximaliseren, kunt u op het 
subtabblad Advertentie-extensies bijhouden hoe effectief uw extensies zijn. 

7. Dimensies 
Op het subtabblad Dimensies kunt u gegevens voor een advertentiegroep, een campagne of zelfs uw 
gehele account indelen op basis van de dimensie die u interesseert. U gebruikt het tabblad 
'Dimensies' om statistieken weer te geven die betrekking hebben op andere AdWords-tabbladen. Zo 
kunt u bijvoorbeeld al uw statistieken per maand, per uur of per geografische regio in een rapport 
weergeven, of een rapport uitvoeren om het totale aantal klikken te vergelijken dat u in januari in 
verschillende advertentiegroepen heeft ontvangen. U kunt zelfs zien uit welke locaties uw klikken 
afkomstig zijn. 

8. Display Netwerk 
Op het subtabblad Display Netwerk kunt u uw displaycampagnes beheren en prestatiegegevens 
weergeven over uw advertenties in het Display Netwerk. Beheer uw displaycampagnes 
door targetingmethoden (zoals zoekwoorden, plaatsingen, onderwerpen, 
interessecategorieën, remarketinglijsten, geslacht en leeftijd) toe te voegen of te bewerken. Bekijk 
gedetailleerde informatie over hoe uw advertentiegroepen presteren, gebruik gegevens om het 
beheren van biedingen te optimaliseren, en verwijder targetingmethoden die slecht presteren. U 
kunt uw targetingmethoden bekijken voor één campagne of voor alle campagnes die zijn getarget op 
'Alleen in het Display Netwerk' of 'Zoeknetwerk met Display Select' 
 



 
 

 

521 

 

 
 

 

 
 
  



 
 

 

522 

Advertenties en campagnes in het Display Netwerk optimaliseren 

Advertenties in het Display Netwerk kunnen worden weergegeven op miljoenen websites op het hele 
internet. Daarom is het belangrijk dat u nadenkt over wat u met uw advertenties wilt bereiken, zodat 
u elke gelegenheid om de prestaties van uw advertenties te verbeteren, optimaal kunt benutten. 
Hier volgt een aantal suggesties voor het optimaliseren van uw campagnes in het Display Netwerk. 
 

Organiseer uw campagnes op onderwerp  

Campagnes bestaan uit een verzameling advertentiegroepen. Elke advertentiegroep bevat meerdere 
advertenties die overeenkomen met de targetingmethoden die u kiest. De zoekwoorden en 
advertenties van uw advertentiegroep hebben bijvoorbeeld betrekking op hetzelfde thema. Of 
de plaatsingen en advertenties van uw advertentiegroep hebben te maken met een specifiek 
onderwerp. Als u uw campagnes op deze manier structureert, kunt u ze gemakkelijker beheren en 
optimaliseren. 
 

Groepeer uw zoekwoordenlijsten 

Om te zorgen dat uw advertenties en zoekwoorden beter bij elkaar passen, kunt u ze groeperen in 
advertentiegroepen die zijn gebaseerd op uw producten, services of andere categorieën. Op die 
manier kunt u gerichte advertenties maken om de mensen te bereiken die het meest geïnteresseerd 
zijn in uw bedrijf. 
 
Wanneer u zoekwoorden opneemt in campagnes die zijn getarget op het Display Netwerk, wordt elk 
zoekwoord gebruikt voor targeting en worden alle zoekwoorden beschouwd als brede zoekwoorden. 
Alle advertenties in een advertentiegroep maken gebruik van dezelfde zoekwoordenlijst. Als u met zo 
veel mogelijk klanten in contact wilt komen, moet uw zoekwoordenlijst specifiek zijn voor de 
advertenties in uw advertentiegroep. 
 

Gerelateerde links 

• Hoe zoekwoorden werken 
• Een effectieve zoekwoordenlijst samenstellen 

 

Bedenk goede advertenties  

Als u meer klanten wilt aantrekken, is het van belang om een zo pakkend mogelijke advertentie te 
maken. Of het nu gaat om een gewone tekstadvertentie of om een beeldadvertentie, door uw 
verhaal te vertellen kunt u klanten binnenhalen. 
 
Het Display Netwerk ondersteunt een breed scala aan aantrekkelijke advertentietypen en -
indelingen. Met behulp van de Advertentiegalerij kunt u aangepaste advertenties maken die dezelfde 
uitstraling hebben als uw website. 
Houd rekening met het volgende: sommige websites geven niet alle soorten advertenties weer, zodat 
het een goed idee is om advertenties te maken in alle indelingen en 
afmetingen, om zo veel mogelijk mensen te bereiken. 
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Hier zijn een paar vragen die u kunt stellen wanneer u advertenties gaat maken: 

• Wat voor mensen bezoeken de websiteplaatsingen die u gaat targeten? 
• Welke actie moeten die mensen ondernemen? 
• Heeft u op uw website speciale aanbiedingen of functies voor deze mensen? 
• Kunt u deze persoon een unieke pagina laten zien die hem of haar zal overhalen de gewenste 

actie te ondernemen? 
• Heeft u verschillende versies van uw advertentie getest om de beste te vinden? 

 
Gerelateerde links 

• Tips voor het maken van succesvolle tekstadvertenties 
• De Advertentiegalerij van AdWords gebruiken 

 

Het invoegen van zoekwoorden gebruiken 
Door het invoegen van zoekwoorden wordt uw advertentietekst dynamisch bijgewerkt en wordt in 
de advertentietekst een van de zoekwoorden opgenomen waardoor uw advertentie is geactiveerd. 
Ingevoegde zoekwoorden maken uw advertenties relevanter voor klanten en dragen zo bij tot een 
hogere klikfrequentie (CTR). 
Gerelateerde link: Zoekwoorden invoegen 

Target uw advertenties effectief  

Wanneer u uw campagne instelt, moet u kiezen hoe u mensen op internet wilt bereiken. De meest 
elementaire en krachtigste manieren om bepaalde doelgroepen te bereiken, zijn uw zoekwoorden 
verfijnen, plaatsingen en onderwerpen gebruiken, websites uitsluiten en remarketing richten op 
mensen die uw site al eerder hebben bezocht. 
 

Selecteer de juiste zoekwoorden 
De afzonderlijke zoekwoorden van uw advertentiegroep bepalen op welke sites in het Display 
Netwerk uw advertenties worden weergegeven. De meeste adverteerders gebruiken tussen de vijf 
en twintig zoekwoorden per advertentiegroep. Zoekwoorden moeten duidelijk verband houden met 
de advertenties in die advertentiegroep. Hoe sterker uw zoekwoorden gerelateerd zijn aan uw 
advertenties en bestemmingspagina's, hoe groter de kans dat uw advertenties worden getarget op 
de juiste doelgroep. 
Gerelateerde link: Zoekwoorden kiezen voor campagnes in het Display Netwerk 

 

Sluit irrelevante zoekwoorden uit 
Door zoekwoorden uit te sluiten, kunt u voorkomen dat uw advertenties worden weergegeven op 
pagina's die niet over een relevant onderwerp gaan. Hiermee voorkomt u dat u moet betalen voor 
onnodige klikken. Dit komt het rendement op uw investering ten goede. 
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Voorbeeld 
Stel dat adverteerder Sonja 'verse groente' verkoopt, maar geen 'verse koffie' en geen 'verse 
vleeswaren'. Ze kiest zoekwoorden zoals 'groente' en 'vers', maar sluit de woorden 'koffie' en 
'vleeswaren' uit. Door deze zoekwoorden uit te sluiten, zorgt ze ervoor dat haar advertentie niet 
wordt weergegeven op pagina's in het Display Netwerk die gaan over verse koffie of verse 
vleeswaren. Zo vermindert ze de hoeveelheid ongewenst verkeer naar haar advertentie. 
Gerelateerde link: Uitsluitingszoekwoorden toevoegen aan uw campagne 

 

Selecteer plaatsingen en onderwerpen 
Target op meerdere plaatsingen over hetzelfde onderwerp, om te mikken op een combinatie van 
populaire en zeer specifieke websites en zo de kans te vergroten om uw advertenties weer te geven. 
Als u uw advertentie target op één enkele plaatsing of op een klein aantal plaatsingen, verkleint u de 
kans dat uw advertentie wordt weergegeven. 
Gerelateerde link: Targeting op websites over specifieke onderwerpen 

 

Sluit irrelevante websites en onderwerpen uit 
Zorg ervoor dat uw advertenties niet worden weergegeven op websites die niets te maken hebben 
met uw bedrijf, door die websites uit te sluiten. U kunt de URL opgeven van een specifieke plaatsing 
die u wilt uitsluiten of bepaalde contentcategorieën selecteren om uit te sluiten. U kunt ook een 
groot aantal pagina's over een specifiek onderwerp in één keer uitsluiten. 
Gerelateerde links 

• Webpagina's en apps uitsluiten 
• Categorieën met sites, video's en apps uitsluiten 
• Pagina's over een specifiek onderwerp uitsluiten 

 

Bereik mensen die al belangstelling hebben getoond 
U kunt targeten op doelgroepen die geïnteresseerd zijn in het soort producten of services dat u 
aanbiedt. Door een remarketingcampagne te maken, kunt u ook advertenties weergeven aan mensen 
die uw website al hebben bezocht of die uw app hebben gebruikt. 
Gerelateerde links 

• Mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in uw producten of services 
• Advertenties weergeven aan mensen die uw website of app hebben bezocht 

Pas uw biedingen aan  

Wanneer u een nieuwe campagne maakt, kunt u kiezen of u wilt targeten op het zoeknetwerk, het 
Display Netwerk, of beide. Afhankelijk van welke netwerken u target, moet u uw biedingen 
controleren en beheren om er zeker van te zijn dat u uw dagelijkse advertentiebudget optimaal 
benut. 
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Als u uitsluitend op het Display Netwerk target, kunt u het standaardbod voor uw advertentiegroep 
hanteren, afzonderlijke biedingen instellen voor de door u gekozen targetingmethoden (zoals 
biedingen op zoekwoorden of plaatsingen), of bodaanpassingen instellen voor specifieke 
targetingmethoden. Als u merkt dat uw advertenties het goed doen bij een bepaalde 
targetingmethode, kunt u ervoor zorgen dat uw advertenties vaker worden weergegeven en zo meer 
klikken ontvangen door een ander bod of een automatische aanpassing ten opzichte van het bod 
voor uw advertentiegroep in te stellen. 

 

Voorbeeld 
Sonja's advertenties voor verse groente doen het erg goed op bepaalde websites waarop ze target in 
het Display Netwerk. Ze besluit haar biedingen voor die specifieke plaatsingen te verhogen, om te 
proberen haar advertenties op die websites vaker te laten weergeven. 
Gerelateerde links 

• Een bod kiezen voor uw campagne in het Display Netwerk 
• Biedfuncties in het Display Netwerk 

Focus op de kosten per acquisitie (CPA) 
We raden u aan gegevens van de functie Conversies bijhouden en uw kosten per acquisitie (CPA), en 
niet uw klikfrequentie (CTR), te hanteren als graadmeter van de algehele prestaties voor plaatsingen in 
het Display Netwerk. 
 
De CTR ligt in het Display Netwerk doorgaans lager dan in het zoeknetwerk, omdat mensen vaak een 
ander doel voor ogen hebben wanneer ze pagina's in het Display Netwerk bezoeken. Mensen die 
surfen op pagina's in het Display Netwerk, zijn informatie aan het bekijken, niet aan het zoeken met 
behulp van zoekwoorden. Als u adverteert in het Display Netwerk, denk dan aan het volgende: 

• Een lage CTR op een website in het Display Netwerk betekent niet dat uw advertenties niet 
goed presteren. 

• U kunt de relatieve CTR gebruiken als graadmeter om te meten hoe uw advertenties 
presteren in het Display Netwerk in vergelijking met advertenties van andere adverteerders 
die op dezelfde websites worden weergegeven. Dit geeft meer inzicht dan alleen de CTR. 

• De prestaties van uw advertenties in het Display Netwerk zijn niet van invloed op de 
prestaties, de Kwaliteitsscore, de kosten per klik (CPC's) of de positie van uw advertenties op 
Google of op andere pagina's in het zoeknetwerk. 

Gerelateerde link: Bieden op basis van kosten per acquisitie (CPA) 

Houd de prestaties van uw advertentie in de gaten  

Kijk op welke sites uw advertenties zijn weergegeven 
Door in de gaten te houden op welke websites, bij welke video's en in welke apps uw advertenties 
zijn weergegeven, kunt u maatregelen nemen om vertoningen te voorkomen op plaatsingen waar ze 
geen klikken krijgen. Als u bijvoorbeeld merkt dat een bepaalde plaatsing nooit zorgt voor klikken op 
uw advertentie, kunt u deze misschien beter uitsluiten. Omgekeerd kunt u, als een plaatsing voor 
veel klikken zorgt, specifiek op die plaatsing targeten of een er hoger bod voor instellen. 
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Gebruik de functie 'Conversies bijhouden' van Google 
Hiermee kunt u specifieke acties ('conversies') bijhouden die het gevolg zijn van uw advertenties. Aan 
de hand van het totale aantal conversies en de waarde van deze conversies kunt u bepalen of u, om 
meer bezoekers te trekken, uw budget moet verhogen, uw biedingen moet wijzigen of andere 
wijzigingen moet aanbrengen in uw advertentiegroepen. 
 

Onderhoud een advertentiecampagne van hoge kwaliteit voor de best mogelijke zichtbaarheid 
De meeste websites in het Display Netwerk geven slechts een paar advertenties per pagina weer. De 
plaatsing van uw advertentie op de pagina wordt in hoge mate beïnvloed door de Kwaliteitsscore en 
het bod van uw advertentie. Als u merkt dat uw advertenties niet vaak worden weergegeven in het 
Display Netwerk, probeer dan een hogere kwaliteitsscore te behalen door uw advertenties 
relevanter en uw targeting nauwkeuriger te maken. 
Gerelateerde links 

• Advertentieprestaties in het Display Netwerk evalueren 
• Verkopen en leads meten 

 

Wist u dat ... 
Als uw campagne minimaal 15 conversies per maand ontvangt, kunt u deze hulpmiddelen gebruiken 
om uw campagnes automatisch te optimaliseren, terwijl de targeting in uw beheer blijft: 

• Conversion Optimizer is een biedingsoptimalisatieprogramma waarmee u het rendement op 
uw investering (ROI) kunt maximaliseren door biedingen in realtime en per vertoning te 
optimaliseren. 

• Display Campagne Optimizer optimaliseert zowel uw targeting als uw biedingen zodat u meer 
conversies kunt genereren voor uw campagnes in het Display Netwerk. 
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Tips voor het maken van effectieve display-advertenties 

Als op afbeeldingen gebaseerde display-advertenties nieuw voor u zijn of als u de prestaties van uw 
display-advertenties wilt verbeteren, hebben we enkele nuttige tips voor u: 

• Maak effectief gebruik van tekst, afbeeldingen en kleurenschema's 
• Experimenteer met verschillende typen display-advertenties en contentontwerpen 
• Maak gebruik van de sjablonen in de Advertentiegalerij 
• Maak uw eigen aangepaste afbeeldingen 
• Maak display-advertenties op basis van uw bestaande tekstadvertenties 

De ideale display-advertentie maken 

Er is veel mogelijk met display-advertenties. Neem dus de tijd om te experimenteren met 
verschillende sjablonen, kleuren en content om de beste resultaten te behalen. Zorg ervoor dat uw 
advertentie eruit springt. 
 
Wat zijn de kenmerken van een goede display-advertentie? Hieronder vindt u onze belangrijkste tips 
voor het maken van effectieve display-advertenties. Laten we eens wat dieper ingaan op deze tips en 
enkele voorbeelden bekijken. 
 

Wees expliciet in uw call-to-action, of deze nu op een knop of ergens anders staat.  

Dit is met name belangrijk in beeldadvertenties, omdat het voor klanten soms niet duidelijk is op 
welk gedeelte van uw advertentie ze kunnen klikken. Als uw advertentie echt goed binnen een site 
past, hebben ze wellicht niet eens in de gaten dat het om een advertentie gaat! Probeer dit soort 
verwarring te vermijden. 
 
Mensen willen ook graag weten wat ze kunnen doen als ze op uw advertentie klikken: 'Meer 
informatie' of 'Nu kopen'. Laat klanten weten waarom ze op uw advertentie moeten klikken door dit 
vooraf aan te geven. 

 
 
 
 

Evenwichtige advertentiecontent  
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Zorg ervoor dat uw advertentietekst en afbeeldingen in evenwicht zijn, zowel met betrekking tot de 
inhoud van de display-advertentie als tot het gebruikte advertentieformaat. Controleer uw 
advertentie in elk beschikbaar advertentieformaat en wijzig de afmetingen van een afbeelding waar 
nodig. Voor het beste resultaat adviseren we u onderstaande richtlijnen te volgen: 

• Afbeeldingen moeten duidelijk zijn, moeten zijn aangepast aan de vorm van de advertentie 
en moeten gemakkelijk herkenbaar zijn. Afbeeldingen mogen niet worden afgekapt of 
onherkenbaar zijn. 

• Alle tekst moet eenvoudig te lezen en begrijpen zijn. De regels met tekst moeten volledig en 
zinvol zijn. Niets ziet er zo slordig uit als een afgebroken tekstregel. 
 

Probeer verschillende advertentie-ideeën  

Weet u niet zeker hoe u een advertentie moet maken? Geef uw creativiteit de vrije loop met behulp 
van onze sjablonen voor display-advertenties. Maak advertenties op basis van uw bestaande 
advertenties en de afbeeldingen op uw website of pas deze advertentie-ideeën verder aan uw 
wensen aan. U kunt ook een kijkje nemen in onze galerij met rich media-advertenties. Filter de 
advertenties op indeling, functie, type, formaat, segment of land. 
 

Vermeld prijzen, promoties en exclusieve aanbiedingen  

Als u iets speciaals te bieden heeft, zorg dan dat de klant dit weet. Mensen kijken meestal eerst rond 
voordat ze ergens een besluit over nemen. Geef ze wat ze nodig hebben om ze bij die besluitvorming 
te helpen. 
 
Met termen als speciale aanbieding, kortingsbon, korting, promotiecode of koopje kunt u mensen laten 
weten dat u ze voordeel te bieden heeft. 
 

Zorg voor een relevante bestemmingspagina  

Bekijk de pagina op uw website waar gebruikers naartoe worden geleid als ze op uw advertentie 
klikken. Deze pagina wordt de bestemmingspagina genoemd. Neem een duidelijke call-to-action in uw 
advertentie op die kijkers meteen naar die bestemmingspagina leidt. Al er in de tekst van de 
advertentie bijvoorbeeld 'Bel ons' staat, moet u het telefoonnummer van uw bedrijf op de 
bestemmingspagina vermelden. Als er in de tekst van uw advertentie 'Kortlopende aanbieding' staat, 
moet u mensen naar die promotie op de bestemmingspagina leiden. 
 

Probeer verschillende advertentieformaten uit  

Maak drie tot vier advertenties per advertentiegroep en probeer verschillende boodschappen met 
verschillende afbeeldingen uit. Kijk welke advertentie het beste presteert bij uw klanten. AdWords 
kan automatisch de beter presterende advertenties binnen een advertentiegroep vaker weergeven. 
Zo hoeft u niet te gissen en kunt u voortborduren op wat u van de experimenten heeft geleerd. 
 

Richt u ook op mobiele gebruikers!  

Geef uw beeldadvertenties weer op allerlei mobiele apparaten zoals 
smartphones, featurephones en tablets. 
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Uw advertentie maken met behulp van de Advertentiegalerij 

Als u geïnteresseerd bent in een snelle en eenvoudige oplossing voor het maken van display-
advertenties, adviseren we u de Advertentiegalerij te gebruiken. Deze tool biedt kant-en-klare 
sjablonen voor display-advertenties met een gratis afbeeldingenbibliotheek. Zo bespaart u tijd en 
energie omdat u niet uw eigen afbeeldingen hoeft te maken en kunt u zich dus richten op de andere 
aspecten van uw advertentie. 
 
U moet uw afbeeldingen nog steeds controleren en mogelijk het formaat ervan aanpassen voordat u 
de definitieve versie van een display-advertentie opslaat. Op die manier ziet uw advertentie er 
optimaal uit. Hier volgen enkele tips voor het bewerken van afbeeldingen in de Advertentiegalerij: 

• Voorbeelden van display-advertenties: u kunt tijdens het maken van uw display-advertenties 
een voorbeeld van de advertentie bekijken. Terwijl u de advertentie vormgeeft, wordt het 
voorbeeld naast de sjabloon weergegeven. 

• Controleer of uw advertentie er goed uitziet in alle geselecteerde advertentieformaten: tijdens het 
maken van een advertentie kunt u kiezen uit diverse beschikbare advertentieformaten. Soms 
zijn niet alle advertentieformaten geschikt voor de afbeelding die u heeft aangeleverd, dus 
het is belangrijk aan de hand van het voorbeeld te controleren of uw afbeelding goed wordt 
weergegeven in het gewenste advertentieformaat. Gebruik een bepaald formaat niet als uw 
afbeelding of inhoud niet correct wordt weergegeven. 

Aangepaste afbeeldingen maken 

Het kan nog steeds nodig zijn dat u aangepaste afbeeldingen maakt die u later voor een 
beeldadvertentie uploadt, of die u naar een sjabloon in de Advertentiegalerij uploadt. Aangepaste 
afbeeldingen kunnen nuttig zijn als uw bedrijf gebruikmaakt van speciale grafische vormgeving. Of 
misschien wilt u afbeeldingen maken met services die niet direct binnen de Advertentiegalerij 
beschikbaar zijn. We adviseren u tijdens het maken van aangepaste afbeeldingen de volgende 
richtlijnen in acht te nemen: 

• Maak waar mogelijk gebruik van transparante 24-bits PNG-afbeeldingen. Deze zien er 
professioneler uit, omdat ze zijn afgestemd op de achtergrond van de afbeelding en op de 
achtergrond van de advertentie zelf. Als u niet over transparante PNG-afbeeldingen beschikt, 
moet u ervoor zorgen dat het kleurenschema van uw advertentie overeenkomt met de 
achtergrondkleur van uw afbeeldingen. Als uw afbeelding bijvoorbeeld een witte 
achtergrond heeft, kunt u de achtergrond van de advertentie instellen op wit. 

• Hergebruik beeldmateriaal uit uw andere advertentiecampagnes, mits dit in 
overeenstemming is met het advertentiebeleid van Google. 

• Ontwerp afbeeldingen met behulp van een van de online tools voor het maken van 
afbeeldingen, die vaak gratis zijn. U vindt deze tools met behulp van Google Zoeken. 

• Ontwerp uw afbeeldingen met een van de beschikbare beeldbewerkingsprogramma's, die 
ook vaak gratis zijn. Bij de meeste computersystemen wordt een gratis 
beeldbewerkingsprogramma meegeleverd. 

• Laat uw afbeeldingen maken door een grafisch ontwerper of advertentiebureau. 

Aangepaste display-advertenties maken op basis van uw tekstadvertenties 

Heeft u hulp nodig bij het verzinnen van content voor uw display-advertentie? U kunt op de volgende 
manieren aangepaste display-advertenties maken op basis van uw 
tekstadvertenties: 
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• Gebruik de Advertentiegalerij om advertentiesuggesties te bekijken op basis van uw 
bestaande tekstadvertenties. 

• Ga naar uw advertentietabel op het tabblad 'Advertenties' en vink het selectievakje naast 
een tekstadvertentie aan. Klik vervolgens boven de tabel op Meer acties en selecteer Display-
advertentie genereren. 

 

Tip 
Bij het maken van display-advertenties adviseren we u rekening te houden met de 
volgende technische specificaties en vereisten. 
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Over automatische targeting in Display 

Met automatische targeting kunt u uw targeting in het Display Netwerk optimaliseren, zodat u 
mensen kunt bereiken die u anders niet bereikt met uw targeting, tegen ongeveer dezelfde kosten 
per persoon - automatisch. U kunt het zien als een eenvoudige add-on met grote impact die een 
aanvulling vormt op de targeting die u al heeft ingesteld. 
 
In dit artikel wordt uitgelegd wanneer u automatische targeting kunt gebruiken en hoe u moet kiezen 
tussen de twee soorten automatische targeting. 

Wanneer u automatische targeting kunt gebruiken 
Targetingoptimalisatie werkt het beste voor adverteerders in de volgende gevallen: 

• Meer klanten vinden 
• De beste targeting identificeren om uw meest potentiële klanten te bereiken 
• Het bereik vergroten zonder biedingen of de kosten per klant te verhogen 

 
Automatische targeting resulteert in nieuwe plaatsingen, dus het is geschikt voor adverteerders die 
geen strikte merkrichtlijnen hebben over waar hun advertenties worden weergegeven. U 
kunt plaatsingen nog steeds uitsluiten van uw advertentiegroep of campagne. Dit wordt echter niet 
aangeraden omdat het uitsluiten van plaatsingen een daling in de prestaties van uw automatische 
targeting kan veroorzaken. 

Soorten automatische targeting 

U kunt kiezen uit conservatieve targeting of agressieve targeting (ook bekend als Display Campaign 
Optimizer). Met beide soorten kunt u meer klanten bereiken, maar agressieve targeting past meer 
varianten toe op uw targeting. Dus als uw zoekwoord 'pennen' is, wordt dit met conservatieve 
targeting mogelijk uitgebreid tot 'viltstiften' en 'balpennen'. Maar met agressieve targeting kunnen 
uw advertenties worden weergegeven in een context die verband houdt met 'whiteboard markers' 
of 'mechanische potloden' als er gegevens zijn die suggereren dat deze zoekwoorden zullen leiden 
tot conversies. Bovendien werkt automatische targeting ook voor remarketing. 
 
Remarketing: Als uw remarketinglijst is gericht op mensen die sites voor reizen naar Japan bezoeken, 
wordt dit met conservatieve targeting mogelijk uitgebreid naar mensen die sites bezoeken voor 
toeristische bestemmingen in Tokio. Agressieve targeting gaat mogelijk verder. Als de gegevens dit 
ondersteunen, kan de targeting worden uitgebreid, onafhankelijk van handmatige targeting op basis 
van de verwachte conversies. 
 
Beschikbaarheid: Conservatieve Targeting is beschikbaar voor alle campagnes in het Display Netwerk. 
Agressieve targeting is beschikbaar voor alle campagnes in het Display Netwerk met ten minste 
vijftien conversies per maand. Dit minimum is nodig omdat agressieve automatische targeting de 
prestatiegegevens van uw campagne analyseert om de targeting te kunnen voorspellen, testen en 
optimaliseren. 
 
Conservatieve targeting versus agressieve targeting: Met agressieve targeting kunt u meer mensen 
bereiken dan met conservatieve targeting. Het voordeel van conservatieve targeting ten opzichte van 
agressieve targeting is dat voor een grote meerderheid van de adverteerders het de huidige kosten 
per klant (of doel-CPA, als dat de biedstrategie is die u gebruikt) niet overschrijdt. Dus conservatieve 
targeting kan een betere optie zijn voor adverteerders met een vast of 
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beperkt budget of voor degenen die hun targets voor kosten per klant moeten behalen. 
 

Dit zijn algemene richtlijnen: 

• Gebruik conservatieve targeting als u meer conversies wilt, maar uw huidige kosten per klant 
(of doel-CPA) zoveel mogelijk wilt handhaven. 

• Gebruik agressieve targeting als u zoveel mogelijk conversies wilt genereren en geen 
problemen heeft met enige variatie in uw huidige kosten per klant (of doel-CPA/ROAS). 

 
Slimme display-campagnes: Slimme display-campagnes, die sterk zijn geautomatiseerd, gebruiken nog 
een ander type automatische targeting waarbij contextuele en op doelgroepen gebaseerde targeting 
worden gecombineerd. Ze passen automatische remarketing toe om mensen te bereiken die uw site 
onlangs hebben bezocht en waarbij de kans op conversie groot is. 

Automatische aanmelding 

Displaycampagnes worden automatisch aangemeld voor conservatieve targeting, met uitzondering 
van campagnes voor de promotie van Android-apps (die standaard zijn ingesteld op agressieve 
targeting). 
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Over 'Conversies bijhouden' 

Conversies bijhouden is een gratis tool die laat zien wat er gebeurt nadat een klant op uw advertentie 
heeft geklikt, bijvoorbeeld of die klant uw product heeft aangeschaft, zich heeft aangemeld voor uw 
nieuwsbrief, uw bedrijf heeft gebeld of uw app heeft gedownload. Wanneer een klant een actie 
voltooit die waardevol is voor uw bedrijf, wordt dit een conversie genoemd. 
 
In dit artikel worden de voordelen en de werking van 'Conversies bijhouden' en onze beveiligings- en 
privacynormen beschreven. Zie 'Conversies bijhouden' instellen voor installatie-instructies. 
null 

Waarom zou u 'Conversies bijhouden' gebruiken? 
• U ziet welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes het beste 

presteren bij het genereren van waardevolle activiteit van klanten. 
• U heeft inzicht in het rendement op uw investering (ROI) en kunt weloverwogen beslissingen 

nemen met betrekking tot uw advertentie-uitgaven. 
• Gebruik strategieën voor slim bieden (zoals doel-CPA, verbeterde CPC en doel-ROAS) 

waarmee uw campagnes automatisch worden geoptimaliseerd op basis van uw 
bedrijfsdoelen. 

• U ziet hoeveel klanten interactie hebben met uw advertenties op het ene apparaat of in de 
ene browser en vervolgens een conversie genereren op een ander apparaat of in een andere 
browser. U kunt gegevens over conversies via verschillende apparaten en browsers en 
andere conversiegegevens bekijken in de rapportagekolom 'Alle conversies'. 

Hoe werkt 'Conversies bijhouden'? 
Als u conversies wilt bijhouden, moet u eerst een conversieactie in uw AdWords-account maken. Een 
conversieactie is een specifieke activiteit van klanten die waardevol is voor uw bedrijf. Met 
'Conversies bijhouden' kunt u de volgende soorten acties volgen: 

• Websiteacties: aankopen, aanmeldingen en andere acties die klanten op uw website voltooien. 
• Telefoongesprekken: telefoongesprekken met klanten die rechtstreeks vanuit uw advertenties 

bellen, telefoongesprekken met klanten die bellen naar een telefoonnummer op uw website 
en telefoongesprekken met klanten die klikken op een telefoonnummer op uw mobiele 
website. Meer informatie over oproepconversies bijhouden. 

• App-downloads en in-app-acties: downloads van uw mobiele Android- of iOS-apps en aankopen 
of andere activiteit binnen deze apps. Meer informatie over conversies bijhouden voor mobiele 
apps. 

• Importacties: activiteit van klanten die online begint maar offline wordt voltooid, bijvoorbeeld 
wanneer een klant op een advertentie klikt en een online contactformulier verzendt en later 
op uw kantoor een contract ondertekent. Meer informatie over offline conversies bijhouden. 

De manier waarop conversies worden bijgehouden is voor elke conversiebron weer een beetje 
anders. Met uitzondering van offline conversies vallen conversies echter doorgaans in een van de 
volgende categorieën: 

• U voegt een tag voor het bijhouden van conversies of codefragment toe aan uw website of 
de code van uw mobiele app. Wanneer klanten op Google Zoeken of geselecteerde sites van 
het Google Display Netwerk op uw advertentie klikken, wordt er een tijdelijke cookie op hun 
computer of mobiele apparaat geplaatst. Op het moment dat zij de door u gedefinieerde 
actie voltooien, herkent ons systeem de cookie (via het codefragment dat u heeft 
toegevoegd) en leggen we een conversie vast. 
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• Bij sommige conversietypen is er geen tag nodig. Wanneer u bijvoorbeeld 
telefoongesprekken via oproepextensies of alleen bellen-advertenties wilt bijhouden, 
gebruikt u een Google-doorschakelnummer om bij te houden wanneer de oproep via een 
van uw advertenties binnenkwam. U kunt hiermee ook andere details bijhouden, zoals de 
duur, de begintijd en de eindtijd van het telefoongesprek en het kengetal van de beller. Ook 
voor app-downloads en in-app aankopen via Google Play is geen trackingcode nodig, 
aangezien deze automatisch worden vastgelegd als conversies. 

• Als u 'Conversies bijhouden' heeft ingesteld, kunt u gegevens van conversies bekijken voor uw 
campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden. Door deze gegevens in uw 
rapporten te bekijken, kunt u meer inzicht krijgen in de manier waarop uw advertenties 
helpen om belangrijke doelen voor uw bedrijf te realiseren. 

Beveiliging en privacy voor het bijhouden van websites 
Google hanteert strenge veiligheidsnormen. Alleen pagina's met de Google-conversietag worden 
bijgehouden via dit programma. We maken gebruik van gegevensversleuteling en beveiligde servers. 
 
Privacy is ook erg belangrijk voor Google. Daarom nemen we de volgende maatregelen om de privacy 
van uw klanten te beschermen: 

• Cookies van 'Conversies bijhouden' hebben een beperkte geldigheidsduur. 
• Conversies worden niet geïsoleerd: dit betekent dat u geen conversiegegevens aan specifieke 

klanten kunt koppelen, maar dat u alleen algemene gegevens voor advertenties en 
zoekwoorden ziet. 

• 'Conversies bijhouden' bevat een optie om klanten op de hoogte te stellen van cookies: tijdens het 
instellingsproces helpen we u een meldingsvak voor uw website te maken zodat u uw 
klanten kunt laten weten dat hun activiteiten op uw website worden bijgehouden. Dit 
meldingsvak wordt het Google Sitestatistieken-vak genoemd en wordt uitgevoerd op uw 
conversiepagina (de pagina die klanten te zien krijgen nadat ze een conversie hebben 
gegenereerd).   
 
Deze melding wordt alleen weergegeven aan klanten die op 
hetzelfde apparaat door Google naar uw site zijn verwezen. 
Wanneer klanten op de melding klikken, zien ze een pagina 
waarop wordt uitgelegd hoe we cookies gebruiken en hoe ze 
cookies kunnen uitschakelen. Klanten krijgen ook de 
mogelijkheid feedback te geven over uw website. 

• Hanteer een duidelijk privacybeleid: als u het Google Sitestatistieken-vak niet gebruikt, vragen 
we u het privacybeleid van uw website te bekijken om te controleren of uw gebruik van 
trackingtechnologie in het beleid is opgenomen. 

Tip 
Als u de Google Sitestatistieken-melding wilt gebruiken, raden we u aan deze in de 
rechterbenedenhoek van de conversiepagina te plaatsen, niet verder dan een kwart van het scherm 
verwijderd van de laatste regel met content. 
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