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MODULE 1: INZICHT KRIJGEN IN DE WAARDE VAN ONLINE 

ADVERTEREN 

1.1 De voordelen van online adverteren en AdWords 

Met online adverteren kunt u uw advertenties weergeven aan mensen die waarschijnlijk in uw 
producten en services geïnteresseerd zullen zijn, terwijl mensen die andere interesses hebben, 
worden uitgefilterd. En u kunt bijhouden of deze mensen al dan niet op uw advertentie hebben 
geklikt. Met online adverteren heeft u tevens de mogelijkheid om potentiële klanten te bereiken op 
meerdere apparaten — desktops, laptops, tablets en smartphones. 

Voordelen van Google AdWords 

Met AdWords kunt u profiteren van de voordelen van online adverteren: laat uw advertenties aan de 
juiste personen zien, op de juiste locatie en op het juiste moment. AdWords biedt u verschillende 
voordelen, maar dit zijn de belangrijkste: 
 
1. Uw advertenties targeten 
Targeting biedt u de mogelijkheid uw advertenties weer te geven aan mensen met specifieke 
interesses, namelijk personen die geïnteresseerd zijn in uw producten en services, zodat zij relevante 
advertenties te zien krijgen. 
 
AdWords biedt verschillende manieren voor targeting, die we later uitgebreider zullen bespreken. Nu 
is het eerst zaak om een aantal keuzes met betrekking tot online adverteren door te nemen, zodat u 
uw marketingcampagne nog nauwkeuriger kunt maken: 

• Zoekwoorden: woorden of zinsdelen die relevant zijn voor uw producten en services, 
die worden gebruikt om uw advertenties weer te geven wanneer klanten naar deze 
termen zoeken of relevante websites bezoeken. 

• Advertentielocatie: geef uw advertentie weer op pagina's met zoekresultaten van 
Google en op websites die horen bij het zoeknetwerk en het Display Netwerk van 
Google. 

• Leeftijd, locatie en taal: kies de leeftijd, de geografische locatie en de taal van uw 
klanten. 

• Dagen, tijden en frequentie: geef uw advertenties weer op bepaalde tijden of dagen 
van de week en bepaal hoe vaak uw advertenties worden weergegeven. 

• Apparaten: uw advertenties kunnen op elk type apparaat worden weergegeven, en u 
kunt precies instellen op welke apparaten ze worden weergegeven en wanneer. 

 

2. Uw kosten beheren 
AdWords geeft u controle over hoe u uw geld kunt besteden. Er is geen minimumbedrag. En u kunt 
zelf bepalen hoeveel u per maand, per dag en per advertentie uitgeeft. U betaalt alleen wanneer 
iemand op uw advertentie klikt. 
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3. Uw succes meten 
Als iemand op uw advertentie heeft geklikt, weet u dat dankzij AdWords. Als deze persoon op uw 
advertentie heeft geklikt en vervolgens een waardevolle actie heeft uitgevoerd (uw product heeft 
aangeschaft, uw app heeft gedownload of een telefonische bestelling heeft geplaatst), kunt u dit ook 
zien. 
Als u kunt zien welke advertenties klikken ontvangen en welke advertenties geen klikken ontvangen, 
kunt u ook in één oogopslag zien waar u moet investeren in uw campagne. Zo bent u in staat het 
rendement op uw investering te verhogen. 
 
Hiertoe behoren ook andere waardevolle gegevens, onder meer uw gemiddelde kosten voor 
advertenties waarmee online aankopen of telefoongesprekken door klanten worden gegenereerd. 
Tevens kunt u diverse analysehulpmiddelen gebruiken om meer inzicht te krijgen in het koopgedrag 
van uw klanten, bijvoorbeeld hoe lang ze onderzoek doen naar uw product voordat ze het 
aanschaffen. 
 
4. Uw campagnes beheren 
AdWords biedt u tevens tools waarmee u accounts op een eenvoudige manier kunt beheren en 
controleren. 

Als u meerdere AdWords-accounts beheert, kunt u tijd besparen door een Mijn Klantencentrum-
manageraccount te gebruiken. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze al uw AdWords-accounts 
bekijken en beheren, vanaf één locatie. 
 
U kunt uw AdWords-account offline beheren met AdWords Editor, een gratis downloadbare 
desktoptoepassing waarmee u snel en eenvoudig wijzigingen kunt aanbrengen in uw account. Met 
AdWords Editor kunt u uw accountgegevens downloaden, uw campagnes offline bewerken en uw 
wijzigingen naar AdWords uploaden. U kunt AdWords Editor gebruiken om meerdere accounts 
tegelijkertijd te beheren, bewerken en bekijken, items te kopiëren of verplaatsen tussen 
advertentiegroepen en campagnes, en u kunt wijzigingen ongedaan maken en opnieuw aanbrengen 
wanneer u campagnes bewerkt. 
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1.2 Advertentienetwerken van Google 

Scenario 

Houd tijdens het lezen van dit deel van de studiegids het volgende scenario in gedachten:  

Acme heeft een nieuwe klant gecontracteerd, Fiona, die milieuvriendelijke meubels maakt en 
verkoopt. Fiona's bedrijf, Fine Furniture, brengt een nieuwe lijn kindermeubels uit en ze heeft u 
gevraagd een marketingplan op te stellen waarmee haar producten grotere naamsbekendheid zullen 
krijgen. 
 
Welke advertentienetwerken van Google zou u Fiona adviseren voor de weergave van haar 
advertenties? 
 
Nu u de voordelen van online adverteren en AdWords kent, gaan we bekijken waar u kunt 
adverteren. 

Over de advertentienetwerken van Google 

Met AdWords kunnen uw advertenties worden weergegeven in één of beide advertentienetwerken 
van Google: het zoeknetwerk van Google en het Google Display Netwerk. Het campagnetype dat u 
kiest, bepaalt in welke van deze netwerken uw advertenties worden weergegeven. 
 

Zoeknetwerk 

Het zoeknetwerk omvat Google Zoeken, andere Google-sites zoals Maps en Shopping, en honderden 
websites van niet-Google-zoekpartners die AdWords-advertenties weergeven bij zoekresultaten. 
Met het zoeknetwerk kunnen adverteerders onder meer het volgende: 

 • Hun tekstadvertenties weergeven naast Google-zoekresultaten; 
 • Klanten bereiken die actief op zoek zijn naar hun specifieke product of    
                       service. 
 

Display Netwerk 

Het Display Netwerk omvat een verzameling Google-websites (zoals Google Finance, Gmail, Blogger 
en YouTube), partnersites en mobiele sites en apps waarop AdWords-advertenties worden 
weergegeven bij de content van een bepaalde pagina. 
Het Display Netwerk biedt adverteerders onder meer de volgende mogelijkheden: 

 • Aantrekkelijke advertentie-indelingen gebruiken om een groot aantal   
                       klanten met een brede interesse te bereiken; 
 • Merkbekendheid en de loyaliteit van klanten vergroten; 
 • Betrokkenheid met klanten vergroten; 
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 • Specifieker kiezen waar advertenties kunnen worden weergegeven en   
                       voor welke doelgroep. 

1.3 Waar uw advertenties kunnen worden weergegeven 

 

Als u beter wilt begrijpen hoe AdWords werkt, wilt u wellicht meer weten over de belangrijkste 
onderwerpen: waar uw advertenties kunnen worden weergegeven, de kwaliteit van uw advertenties, 
en hoeveel u hiervoor betaalt. In deze module, en in toekomstige modules, vindt u meer informatie 
over elk van deze onderwerpen. 
 
Zoals u in een eerdere module heeft geleerd, kunnen uw advertenties op verschillende locaties op 
internet worden weergegeven, afhankelijk van de targeting van uw advertenties, aan wie u de 
advertenties wilt weergeven, en de soorten advertenties die u maakt. 
 

Uw advertenties weergeven naast zoekresultaten 

 

Om u meer inzicht te geven in hoe uw advertenties in het Zoeknetwerk worden weergegeven, gaan 
we de zoekwoorden nader bekijken. 

U gebruikt zoekwoorden, woorden of zinsdelen die uw product of service beschrijven, om uw 
advertenties te targeten. Wanneer iemand naar termen zoekt die vergelijkbaar zijn met uw 
zoekwoorden, kunnen uw advertenties naast of boven zoekresultaten worden weergegeven op sites 
die deel uitmaken van het Zoeknetwerk. Uw advertentie kan in aanmerking komen voor weergave op 
basis van de gelijkenis van uw zoekwoorden met de gebruikte zoektermen en uw zoektypen voor 
zoekwoorden, die we later uitgebreider zullen toelichten. 
 
Uw zoekwoorden bepalen ook mede hoeveel u betaalt. Voor elk van uw zoekwoorden is een 
biedingsbedrag op basis van maximum kosten per klik (of 'Max. CPC') ingesteld. Dit is het maximale 
bedrag dat u bereid bent te betalen voor elke keer dat iemand op uw advertentie klikt. 
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Indelingen voor advertenties in het zoeknetwerk 

Het is ook belangrijk na te denken over de verschillende typen advertenties die kunnen worden 
weergegeven op sites in het Zoeknetwerk: 
 

• Tekstadvertenties: de eenvoudigste en meest voorkomende soorten advertenties in 
het zoeknetwerk, tekstadvertenties, beschikken over een koptekst, een zichtbare 
URL met het adres van uw website, en een beschrijving. 

• Advertenties met extensies: advertentie-extensies zijn visuele verbeteringen van uw 
advertenties in het zoeknetwerk die informatie over uw bedrijf opvallender 
weergeven, zoals een telefoonnummer, een locatie of links naar andere relevante 
inhoud dieper in uw sitemap. U kunt deze verbeteringen, die vaak worden 
weergegeven in advertenties boven zoekresultaten, handmatig toevoegen of ze 
kunnen worden toegevoegd door onze geautomatiseerde indelingssystemen. 

 

Uw advertenties weergeven op websites op internet 

U kunt er ook voor kiezen uw advertenties weer te geven aan mensen terwijl ze op internet aan het 
surfen zijn. Uw advertenties kunnen worden weergegeven op specifieke websites of plaatsingen die 
u zelf kiest, of op websites, op basis van de targetingmethoden die u kiest, zoals zoekwoorden, 
plaatsingen, doelgroepen en onderwerpen. 
 
Zoekwoorden kunnen uw advertentie activeren zodat deze wordt weergegeven op plaatsingen, dit 
zijn sites op internet waarop uw advertenties kunnen worden weergegeven. Google bepaalt 
automatisch waar uw advertenties worden weergegeven door uw zoekwoorden te vergelijken met 
deze plaatsingen, of u kunt zelf specifieke plaatsingen kiezen voor meer controle over waar uw 
advertenties worden weergegeven. 
 
Naast zoekwoorden kunt u verschillende targetingopties voor het Display Netwerk gebruiken om uw 
advertenties aan specifieke groepen mensen weer te geven op basis van hun interesses, leeftijd of 
geslacht, of op basis van of ze uw website eerder hebben bezocht. We zullen deze opties later 
uitgebreider bespreken. 

Indelingen voor display-advertenties 

Nu u meer weet over hoe uw advertenties kunnen worden weergegeven in het Display Netwerk, 
gaan we nu bekijken welke verschillende advertentie-indelingen u kunt gebruiken. Naast de 
tekstadvertenties die u in Google Zoeken ziet, worden op de sites in het Display Netwerk ook andere 
typen visueel aantrekkelijke advertenties weergegeven. 
Hier volgt een lijst met advertentie-indelingen die u in het Display Netwerk kunt gebruiken: 

• Tekstadvertenties 
• Beeldadvertenties 
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• Rich media-advertenties 
• Videoadvertenties 

 

 

Voorbeeld 
Anton, een accountplanner bij Acme, is begonnen met het opstellen van een marketingplan voor de 
nieuwe meubelreeks van Fiona, zodat zij meer klanten kan bereiken in het Google Display Netwerk. 
Ga als volgt te werk: 

• Voeg zoekwoorden toe voor meubelen voor kinderen, zoals 'stapelbed', en wellicht 
worden de advertenties van Fiona automatisch gekoppeld aan een blog over 
huisinrichting. 

• Identificeer blogsites die bedoeld zijn voor moeders die de kinderkamer willen 
inrichten waarop Fiona haar advertenties wil weergeven, en voeg deze sites toe als 
plaatsingen. 

 

Uw advertenties weergeven op mobiele telefoons 

Bereik potentiële klanten wanneer ze bijvoorbeeld onderweg zoekacties uitvoeren, websites 
bezoeken, onderzoek doen, of aankopen voltooien via hun mobiele telefoon. Hier volgen de 
verschillende plaatsen op internet waar uw advertenties kunnen worden weergegeven: 

• Tekstadvertenties kunnen worden weergegeven wanneer mensen Google via hun 
mobiele apparaten gebruiken om een zoekopdracht uit te voeren. 

• Tekst-, beeld- en videoadvertenties kunnen worden weergegeven op websites in het 
Display Netwerk wanneer deze sites worden bezocht via geavanceerde mobiele 
apparaten, zoals iPhones en Android-apparaten. 

 

Uw advertenties weergeven aan specifieke doelgroepen 

U kunt uw advertenties tevens weergeven aan mensen op bepaalde locaties, aan mensen die een 
bepaalde taal spreken, of aan specifieke groepen mensen. 
 
Als u tekstadvertenties gebruikt, kunt u ervoor kiezen de advertenties weer te geven aan klanten in 
het hele land, binnen een bepaalde geografische locatie en zelfs aan klanten die locatienamen in hun 
zoekopdrachten gebruiken. U kunt uw campagnes ook targeten op de talen die uw potentiële 
klanten spreken. 
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1.4 De kwaliteit van uw advertenties 

 

Scenario 

Terwijl u dit gedeelte doorleest, moet u nadenken over hoe u de volgende situatie zou benaderen: 
 
Fiona wil dat de bestemmingspagina van al haar advertenties doorverwijst naar de startpagina van 
de website van Meesterlijke Meubels. De startpagina is echter niet erg klantvriendelijk. Het is 
onduidelijk hoe bezoekers op de site moeten navigeren, er zijn te veel afbeeldingen en een aantal 
van de verkoopacties zijn verlopen. Bovendien is de startpagina niet relevant voor alle advertenties 
die Anton van plan is te laten ontwerpen op zijn bureau. 
 

Wat kunt u Fiona vertellen over het belang van de ervaring op de bestemmingspagina? 

landingspagina 
• Relevant en origineel content 
• Makkelijk te navigeren 
• Transparant 

Kwaliteit advertentie 

• Verwachte Clicktrough rate 
• Landingspage experience 
• Ad relevance 
• Ad formats 

Ad rank (score): 

• Bid 
• Verwachte Clicktrough rate 
• Landingspage experience 
• Ad relevance 
• Ad formats 

verbetering ad position 

• verbeteren ad quality 
• toevoegen add formats 

 

Inzicht in de kwaliteitsscore en advertentierangschikking 
Advertenties van hogere kwaliteit kunnen leiden tot lagere kosten en een hogere advertentiepositie. 
 

Om u meer inzicht te geven in hoe de advertentiekwaliteit werkt bij AdWords, gaan we de 
kwaliteitsscore en advertentierangschikking bespreken. De kwaliteitsscore die wordt weergegeven 
in uw account is een schatting van de kwaliteit van uw advertenties en bestemmingspagina's die 
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gedurende de dag door dat zoekwoord worden geactiveerd in veilingen. De 
advertentierangschikking bepaalt de positie waarop uw advertentie op een pagina wordt 
weergegeven (ook wel advertentiepositie).  
De componenten van de kwaliteitsscore zijn de verwachte klikfrequentie (CTR), 
advertentierelevantie en ervaring op de bestemmingspagina. Elk zoekwoord krijgt een 
kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 de laagste en 10 de hoogste score is. 

Waarom is de kwaliteit van uw advertenties zo belangrijk? Hoe relevanter uw advertenties zijn voor 
de gebruiker, hoe groter de kans is dat u hogere kwaliteitsscores krijgt en kunt profiteren van 
componenten van hogere kwaliteit voor uw advertentierangschikking, zoals een hogere positie of 
lagere CPC-kosten. 
 
De kwaliteitsscore is bedoeld om u een algemeen beeld te geven van de kwaliteit van uw 
advertenties, maar er wordt geen rekening gehouden met eventuele factoren op het moment van de 
veiling, zoals de werkelijke zoektermen van de gebruiker, het apparaattype, de taalvoorkeur, de 
locatie of het tijdstip van de dag. 
 
De advertentierangschikking houdt echter geen rekening met factoren ten tijde van de veiling en 
bepaalt of de advertentie al dan niet wordt weergegeven en zo ja, op welke positie op de pagina. 
Telkens wanneer een van uw advertenties deelneemt aan de veiling, berekent AdWords uw 
advertentierangschikking op basis van uw bodbedrag, de componenten van de kwaliteitsscore 
(verwachte klikfrequentie, advertentierelevantie en ervaring op de bestemmingspagina) en de 
verwachte impact van extensies en andere advertentie-indelingen. 
 
Betekent dit dat een hoger bod tot een hogere advertentiepositie kan leiden? Nee. Zelfs wanneer uw 
concurrenten hoger bieden, kunt u een hogere positie behalen tegen een lagere prijs door gebruik te 
maken van uiterst relevante zoekwoorden en advertenties. 
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1.5 Wat u betaalt 

 

AdWords geeft u meer controle over uw advertentiekosten en er is geen minimaal bedrag dat u 
moet besteden. In plaats daarvan stelt u een dagbudget in en kiest u hoe u uw geld besteedt. 
 

Een biedstrategie kiezen 

Als u wilt kiezen hoe uw geld wordt besteed, betekent dit dat u moet kiezen hoe u wilt bieden. 
Probeer een biedstrategie te kiezen op basis van uw doelen, zoals dat u zich bijvoorbeeld wilt richten 
op het ontvangen van klikken, vertoningen of conversies. 
 
We zullen uw biedopties later uitgebreider bespreken, maar hier volgt een overzicht van de 
strategieën: 

• Kosten per klik (CPC): als u zich wilt richten op klikken op uw advertenties en verkeer 
naar uw website wilt halen, raden we u aan bieden op basis van CPC in te stellen. 

• Kosten per duizend vertoningen (CPM): als u zich wilt richten op vertoningen, het 
aantal keren dat uw advertentie wordt weergegeven, en de bekendheid van uw merk 
wilt vergroten, kunt u gebruikmaken van bieden op basis van CPM. Bieden op basis 
van CPM is alleen beschikbaar voor campagnes in het Display Netwerk. 

• Kosten per acquisitie (CPA): Als u zich wilt richten op conversies, een specifieke actie 
op uw website die door een gebruiker wordt uitgevoerd nadat deze op een van uw 
advertenties heeft geklikt, kunt u het beste bieden op basis van CPA instellen. 

 

Een dagbudget instellen 

Uw dagbudget is het gemiddelde bedrag dat u bereid bent per dag te besteden aan elke 
advertentiecampagne in uw account. U kunt de hoogte van dit bedrag op elk gewenst moment zelf 
bepalen. 
 
Wanneer u uw biedingen instelt, stelt u het maximale bedrag in dat u bereid bent te betalen voor 
één klik op uw advertentie, voor 1000 vertoningen van uw advertentie of voor één conversie. Uw 
werkelijke kosten hangen af van de veiling. Maar ook al variëren uw werkelijke CPC's, uw dagbudget 
zet een limiet op hoeveel u aan kosten kunt genereren aan de hand van het gemiddelde aantal dagen 
in een maand (30,4). 
 

budget 

• wat is een click waard (cost per click) 
• wat wil ik maximaal per dag betalen (daily budget) 
• average position keyword (1-8) 
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Hoeveel u betaalt 

Het uiteindelijke bedrag dat aan u in rekening wordt gebracht, hangt af van het type biedstrategie 
dat u heeft gekozen. 
 
Als u gebruikmaakt van bieden op basis van CPC of CPM, is het werkelijke bedrag dat u betaalt hoger 
dan het bedrag dat nodig is om uw advertentie op een hogere positie weer te geven dan de 
adverteerder meteen onder u. 
 
Als u bieden op basis van CPA heeft ingesteld, is het werkelijke bedrag dat u moet betalen 
waarschijnlijk hoger dan uw specifieke bod, omdat het werkelijke bedrag afhangt van factoren die 
buiten het bereik van Google liggen, zoals wijzigingen van uw website of advertenties of meer 
concurrentie in advertentieveilingen. Houd er rekening mee dat het systeem is ontworpen zodat er 
in de loop der tijd aanpassingen aan kunnen worden aangebracht. Hoe langer u CPA-biedingen dus 
gebruikt, hoe kleiner de kans wordt dat uw werkelijke CPA uw specifieke bod overschrijdt. 
 
Voorbeeld 
Anton adviseert Fiona dat ze voor haar advertentiecampagne het beste de biedstrategie CPM kan 
gebruiken. Nadat Anton haar heeft uitgelegd hoe bieden op basis van CPM werkt, wil Fiona weten 
hoeveel ze moet betalen. 
 
Stel dat het maximale bedrag dat Fiona wil bieden € 2,00 is en dat andere adverteerders € 1,50 en € 
1,75 bieden voor dezelfde advertentiepositie. Fiona hoeft niet meer te betalen dan het bedrag dat 
nodig is om haar advertenties op een hogere positie weer te geven dan de adverteerder die € 1,75 
biedt. 
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MODULE 2 EEN ADWORDSCAMPAGNE OPZETTEN 
 

2.1 Een campagnetype kiezen 

Wanneer u begint uw AdWords-campagne in te stellen, wordt u gevraagd een campagnetype en een 
campagnesubtype te kiezen. 

Het type campagne bepaalt zaken als waar uw advertenties aan klanten kunnen worden 
weergegeven in de advertentienetwerken van Google, en in welke indeling, bijvoorbeeld tekst of 
video. Het campagnesubtype bepaalt hoeveel instellingen en opties beschikbaar zijn voor uw 
campagne. U kunt ook een specifiek campagnesubtype kiezen als u met uw advertenties een bepaald 
doel wilt bereiken, zoals meer installaties van uw mobiele app. 
Met deze opties kunt u uw campagne aanpassen aan uw zakelijke doelstellingen en kunt u zich 
richten op de functies die voor u het meest relevant zijn. 

Uitgaande van wat u geleerd heeft in de vorige modules over het advertentienetwerk van Google, 
gaan we nu eens kijken naar de meestgebruikte campagnetypen: Alleen in het Zoeknetwerk, Alleen 
in het Display Netwerk en Zoeknetwerk met Display Select. 
 
Als u een campagne maakt van het type Alleen in het Zoeknetwerk, kunnen uw advertenties in het 
hele zoeknetwerk van Google worden weergegeven. Wanneer u dit campagnetype gebruikt, worden 
uw AdWords-zoekwoorden gekoppeld aan de woorden of woordgroepen waarmee iemand op 
Google zoekt. Vervolgens worden relevante tekstadvertenties op de pagina's met zoekresultaten 
weergegeven. 
 

Dit campagnetype is nuttig voor adverteerders die klanten willen bereiken wanneer ze op zoek zijn 
naar hun producten of services. Zo zou een klein klusbedrijf dat de meeste inkomsten genereert met 
loodgieterswerkzaamheden, een campagne van het type 'Alleen in het Zoeknetwerk' kunnen maken 
waarin de advertenties worden getarget op werkelijk potentiële klanten die op zoek zijn naar een 
loodgieter. 
 
 Wanneer u een campagne van het type Alleen in het Display Netwerk gebruikt, kunnen uw 
advertenties in het gehele Google Display Netwerk worden weergegeven. In dit type campagne 
worden uw advertenties, waaronder tekst-, beeld-, rich media- en videoadvertenties, afgestemd op 
websites en andere plaatsingen, zoals YouTube en mobiele apps, waarvan de content gerelateerd is 
aan uw targeting. 
 
Welk type bedrijf zou een campagne van het type 'Alleen in het Display Netwerk' maken? Stel u heeft 
een juwelierszaak en u wilt de verlovingsringen die u verkoopt, meer onder de aandacht brengen. 
Met een campagne van het type 'Alleen in het Display Netwerk' kunt u mensen bereiken die 
bruiloftsgerelateerde sites bezoeken, zoals blogs over bruiloftsplanning. 
  

Met een campagne van het type Zoeknetwerk met Display Select kunt u uw advertenties, 
waaronder tekst-, beeld-, rich media- en videoadvertenties weergeven op de pagina's met 
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zoekresultaten in het zoeknetwerk van Google en op relevante plaatsingen in het Display Netwerk. 
Als u deze optie selecteert, wordt uw budget over beide netwerken verdeeld. 
 
Stel u bent een nieuwe adverteerder en u wilt uw garagebedrijf promoten. U zou een campagne van 
het type 'Zoeknetwerk met Display Select' kunnen maken zodat uw advertenties op meer plaatsen 
mensen kunnen bereiken die op zoek zijn naar de services die u aanbiedt, of ze nu zoeken op Google 
Zoeken of een site bezoeken met beoordelingen van garagebedrijven. 
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2.2 Uw campagne structureren 

 

Voordat u begint met het maken van uw campagnes, is het belangrijk om te weten hoe AdWords is 
gestructureerd. Een goed ingedeeld account kan u helpen bij het maken van effectieve campagnes 
die de juiste doelgroep targeten en kan u uiteindelijk helpen meer van uw advertentiedoelstellingen 
te behalen. 
 
AdWords is ingedeeld in drie lagen: het account, de campagnes en de advertentiegroepen. 

• Account: uw account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres, een wachtwoord en 
factureringsgegevens. 

• Campagnes: elke campagne in uw account beschikt over een eigen budget en 
instellingen op basis waarvan wordt bepaald waar uw advertenties kunnen worden 
weergegeven. 

• Advertentiegroepen: elke advertentiegroep in een campagne bevat een reeks 
vergelijkbare advertenties en zoekwoorden die de weergave van uw advertenties 
activeren. 

 

Uw campagne structureren 

Met AdWords kunt u uw account indelen in afzonderlijke campagnes, waarbij elke campagne gericht 
is op een afzonderlijk bedrijfsdoel, zoals meer verkeer naar uw website halen of naar uw aanbieding, 
zoals een bepaald product of een bepaalde service. Als uw bedrijf in meerdere geografische gebieden 
actief is, zou u voor elke locatie een afzonderlijke campagne kunnen maken. 
Een effectieve aanpak is uw campagnes in te delen op basis van de structuur van uw website. 
Vervolgens kunt u campagnes rond specifieke thema's of producten maken. Een verkoper van 
elektronica bijvoorbeeld, zou voor specifieke productcategorieën, zoals televisies en camera's, 
afzonderlijke campagnes kunnen maken. 

U beheert het volgende op campagneniveau: 
• Hoeveel u wilt besteden aan klikken, vertoningen of conversies die afkomstig zijn van 

uw advertenties 
• Netwerken en geografische locaties waar u uw advertenties wilt weergeven 
• Andere instellingen op het hoogste niveau die van invloed zijn op uw 

advertentiegroepen 
 

Uw advertentiegroepen indelen 

Elke campagne bevat een of meer advertentiegroepen. Met een advertentiegroep kunt u uw 
campagne indelen in groepen advertenties en zoekwoorden die rechtstreeks op elkaar betrekking 
hebben. Hierdoor kunt u uw kwaliteitsscore verbeteren en het rendement op uw investering 
vergroten. In campagnes voor het zoeknetwerk helpt dit u advertenties weer te geven die relevant 
zijn voor de zoekopdrachten van de mensen die u probeert te bereiken. Voor campagnes die 
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getarget zijn op het Display Netwerk kunt u relevante advertenties maken die aan klanten kunnen 
worden weergegeven die door websites over vergelijkbare onderwerpen browsen. 
Vergelijkbaar met uw campagnestructuur kunt u afzonderlijke advertentiegroepen maken voor elk 
thema of product waarvoor u adverteert. Nogmaals, overweeg advertentiegroepen te maken die 
gebaseerd zijn op de gedeelten of categorieën op uw website. Zo zou diezelfde verkoper van 
elektronica advertentiegroepen kunnen maken voor subcategorieën, zoals compactcamera's en SLR-
camera's. 
 
Voorbeeld 
Anton maakt een campagne voor het zoeknetwerk om verkopen van de producten van Femke te 
stimuleren en onderzoekt hoe de campagne moet worden ingedeeld. Hij overweegt meerdere 
advertentiegroepen te maken op basis van de indeling van de website van Femke (die door de 
webdesigner van Acme is verbeterd) en de verschillende producten die ze aanbiedt, zoals 
stapelbedden, stoelen en tafels. Vervolgens denkt Anton na over hoe moeders, de doelgroep van 
Femke, kunnen worden bereikt. 
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2.3 Uw doelgroep targeten 

Vertoning van uw advertenties aan de juiste klant is een belangrijk onderdeel van een succesvolle 
reclamecampagne die u helpt uw doelen te bereiken. Hieronder bespreken we de verschillende 
manieren waarop u AdWords kunt gebruiken om uw advertenties weer te geven. 

Zoekwoordtargeting  

Zoals u in een vorige module heeft geleerd, gebruikt AdWords in het zoeknetwerk uw zoekwoorden 
(woorden of woordgroepen die relevant zijn voor uw product of service) om uw advertenties te 
tonen aan mensen die zoeken naar vergelijkbare termen. Als in het Display Netwerk uw zoekwoord 
overeenkomt met het concept of het centrale thema van een webpagina, kan uw advertentie op die 
webpagina worden weergegeven (dit wordt een automatische plaatsing genoemd). 
 
Kies voor relevante zoekwoorden van hoge kwaliteit, want daarmee kunt u uw advertenties op het 
door u gewenste tijdstip aan de door u gewenste klanten weergeven. We zullen later meer tips 
geven voor het maken van een goede lijst met zoekwoorden. Hieronder worden enkele belangrijke 
details over zoekwoorden besproken. 
 
Zoektypen voor zoekwoorden 
Met zoektypen voor zoekwoorden heeft u meer controle over welke zoekopdrachten uw advertentie 
activeren. De zoektypen, die worden aangeduid met speciale symbolen, activeren elk op een andere 
manier uw advertentie voor weergave na een zoekopdracht van een klant. 
 
De onderstaande grafiek biedt een overzicht van de verschillende zoektypen, van breed tot beperkt. 

Overeenkomsttype 
Speciaal 
symbool 

Voorbeeldzoekwo
ord 

Advertenties 
kunnen 
worden 
weergegeven 
bij 
zoekopdracht
en die 

Voorbeelden 
van 
zoekopdracht
en 

Breed zoeken geen dameshoeden woorden met 
spelfouten, 
synoniemen, 
gerelateerde 
zoekopdracht
en en andere 
relevante 
varianten 
bevatten 

vrouwenhoed
en kopen 

Modifier voor 
breed zoeken 

+zoekwoor
d 

+dames+hoeden de aangepaste 
term bevatten 
(of sterk 
gelijkende 

hoeden voor 
dames 
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varianten 
ervan, maar 
geen 
synoniemen), 
ongeacht de 
volgorde 

Woordgroep "zoekwoor
d" 

"dameshoeden" een 
woordgroep 
zijn of sterk 
gelijkende 
varianten van 
die 
woordgroep 
zijn 

hoeden voor 
dames kopen 

Exact zoekwoord [zoekwoor
d] 

[dameshoeden] een exacte 
term zijn of 
sterk 
gelijkende 
varianten van 
die exacte 
term zijn 

dameshoeden 

Uitsluitingszoekwo
ord 

-
zoekwoord 

-dames zoekopdracht
en zijn die de 
opgegeven 
term niet 
bevatten 

vissershoeden 

U kunt bijvoorbeeld 'breed zoeken' gebruiken als u uw advertentie wilt weergeven aan een brede 
doelgroep of 'exact zoekwoord' als u uw advertentie wilt weergeven aan specifieke groepen klanten. 
In het algemeen raden we aan een strategie van breed naar beperkt te volgen: begin met brede 
zoekwoorden, controleer vervolgens de prestaties van uw zoekwoorden over een langere periode en 
maak uw zoektypen voor zoekwoorden specifieker als u vaststelt dat uw advertentie voor te veel 
irrelevante varianten van uw zoekwoorden wordt weergegeven. 
 
U kunt zoektypen voor zoekwoorden gebruiken voor campagnes waarvan de advertenties worden 
weergegeven in het zoeknetwerk. In het Display Netwerk worden zoekwoorden beschouwd als brede 
zoekwoorden. 
 
Uitsluitingszoekwoorden en zoekwoorduitsluitingen 
U kunt ook uitsluitingszoekwoorden toevoegen aan campagnes waarvan de advertenties worden 
weergegeven in het zoeknetwerk, of zoekwoorduitsluitingen aan campagnes waarvan de 
advertenties worden weergegeven in het Display Netwerk. Met uitsluitingszoekwoorden voorkomt u 
dat uw advertenties worden weergegeven aan mensen die naar deze termen zoeken of die sites 
bezoeken die deze termen bevatten. Bij het selecteren van uitsluitingszoekwoorden is het aan te 
raden om zoektermen te kiezen die vergelijkbaar zijn met uw zoekwoorden, maar die aanduiden dat 
mensen naar een ander product of andere service zoeken. 
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Targeting in het Display Netwerk  

Naast zoekwoorden kunt u verschillende targetingmethoden gebruiken om uw advertentie te 
koppelen aan plaatsen of doelgroepen in het Display Netwerk. 
Laten we de drie categorieën targetingmethoden eens bekijken: 
 
Contexttargeting: relevante content van sites targeten 

 

U kunt op twee manieren targeten op basis van 
relevante website-content: 

• Zoekwoorden: AdWords zoekt naar sites met content 
die is gerelateerd aan uw zoekwoorden om daar uw 
advertenties weer te geven. Uw advertentie kan ook 
worden weergegeven op websites die iemand bezoekt 
nadat hij een andere site heeft bezocht die is 
gerelateerd aan uw zoekwoorden. 

• 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-content en andere factoren om daar uw advertenties weer te geven. 
 
Doelgroepen: specifieke groepen mensen bereiken 

 

U kunt op de volgende manieren uw advertenties 
targeten op basis van doelgroepen: 
 
Doelgroepen: afhankelijk van uw advertentiedoelen 
kunt u de doelgroep kiezen die het beste past bij uw 
klanten. 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. 
Interessecategorieën: hiermee kunt u mensen bereiken 
die geïnteresseerd zijn in producten en services die 
vergelijkbaar zijn met het aanbod van uw bedrijf. 
Wanneer u interessecategorieën target, kunt u uw 
advertentie weergeven aan gebruikers die specifieke 
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interesses hebben getoond, ongeacht of uw 
advertentie samenhangt met het onderwerp van de 
pagina of de app die ze momenteel bekijken. Targeting 
op interessecategorie wordt naast remarketing in uw 
account weergegeven. 
Remarketing: met deze optie kunt u mensen die uw 
website eerder hebben bezocht, bereiken terwijl ze 
andere sites in het Google Display Netwerk bezoeken. 
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. 
 
Targeting op zelfgekozen plaatsingen: specifieke websites en apps selecteren 
 
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. 

Targeting op locatie en taal  

Met de instellingen voor locatie kunt u de geografische gebieden targeten waar uw advertenties 
kunnen worden weergegeven. U kunt hele landen selecteren (zoals de Verenigde Staten of 
Nederland), afzonderlijke regio's binnen een land (zoals de stad Rotterdam of de provincie Zuid-
Holland) of een bepaalde straal rond uw bedrijfslocatie (zoals 30 kilometer rond Rotterdam). 
 
Waarom zou u tartgeting op locatie gebruiken? Met targeting op locatie kunt u uw advertenties 
targeten op gebieden waar u de juiste klanten kunt vinden en beperkt u de weergave in gebieden 
waar uw doelgroep zich niet bevindt. Het is een goed idee de regio te kiezen waar uw klanten wonen 
en waar uw bedrijf hen kan bedienen. 
 
Als u bijvoorbeeld een e-commercebedrijf in Nederland heeft dat pakketten naar bepaalde 
provincies verzendt, kunt u uitsluitend die locaties targeten. Of als u een Italiaans restaurant heeft in 
Amsterdam, kunt u ervoor kiezen uw advertenties uitsluitend weer te geven aan klanten die zich 
binnen een paar kilometer van uw restaurant bevinden. 
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Als u probeert te communiceren met klanten die niet dezelfde taal spreken, kunt u gebruikmaken 
van targeting op taal om uw advertenties weer te geven aan klanten die een bepaalde taal spreken. 
Uw advertenties kunnen worden weergegeven aan klanten die Google-producten (zoals Google 
Zoeken en Gmail) en websites van derden gebruiken die deel uitmaken van het Display Netwerk. 
 
Met targeting op taal zorgt u ervoor dat uw advertenties worden weergegeven op sites die zijn 
geschreven in de taal van de klanten die u wilt bereiken. Houd er rekening mee dat uw advertenties 
en zoekwoorden geschreven moeten zijn in de taal die u target, want AdWords vertaalt geen 
advertenties of zoekwoorden. 
 
Stel u heeft een internationale winkel voor dameskleding en u wilt uw advertenties weergeven aan 
Spaanssprekende klanten. U maakt een campagne die getarget is op de Spaanse taal en die uw 
Spaanstalige advertenties weergeeft aan klanten die de taal van hun Google-interface hebben 
ingesteld op Spaans en die zoeken naar jurken. 

Apparaattargeting  

U kunt uw klanten ook onderweg bereiken door uw advertenties weer te geven wanneer mensen 
zoeken of sites in het Display Netwerk bezoeken op hun mobiele telefoons met volledige browser, 
zoals iPhones en Android-apparaten. Afhankelijk van uw doelen kunt u een of meerdere apparaten 
targeten. 
 
Mobiele apparaten met volledige internetbrowser zoals smartphones, kunnen websites weergeven 
als de websites die u ziet op een desktopcomputer, en sites die voor mobiele apparaten zijn 
geoptimaliseerd. Geavanceerde mobiele apparaten kunnen ook apps hosten, die mensen kunnen 
downloaden uit de app store op hun apparaat of van een website. Deze grote verscheidenheid aan 
media die beschikbaar zijn op mobiele apparaten betekent voor u dat u uw advertenties op veel 
verschillende manieren kunt weergeven en dat u uw boodschap aantrekkelijk kunt maken voor 
klanten op mobiele apparaten. 
 
Voorbeeld 
Anton target de campagne voor het zoeknetwerk van Femke op mensen in Nederland omdat haar 
bedrijf niet naar klanten buiten Nederland verzendt. Anton stelt de campagne met behulp van 
targeting op taal zodanig in dat uitsluitend Nederlandssprekende klanten de advertenties van Femke 
te zien krijgen. 
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2.4 Biedingen en budgetten instellen  

Scenario 

Denk bij het lezen van dit gedeelte na over wat u zou adviseren: 
 
Nadat Anton heeft bepaald waar en aan wie de advertenties van Femke worden weergegeven, komt 
haar budget aan de beurt. Femke is voorzichtig als het om haar budget gaat, maar is bereid dit later 
eventueel aan te passen wanneer ze een beeld heeft van hoe haar campagne presteert. 
 
Welk dagbudget zou u Femke aanraden om mee te beginnen? Wat zou u Femke vertellen over hoezeer een 
beperkt budget kan beïnvloeden hoe vaak haar advertenties worden weergegeven? 
 
Nadat u heeft besloten in welke netwerken en aan wie u uw advertenties wilt weergeven, kunt u 
over het budget gaan nadenken. Zoals u in de vorige module heeft geleerd, zijn er twee dingen die u 
moet bepalen: 

• Uw budget 
• Uw biedstrategie 

Uw budget 
Uw dagbudget is het bedrag dat u voor elke campagne instelt. Dit geeft aan hoeveel u gemiddeld per 
dag wilt besteden. 

 

Nieuwe AdWords-adverteerders zullen waarschijnlijk met een 
klein budget willen beginnen, tussen € 5 en € 50 bijvoorbeeld, 
en hun campagne een paar weken laten uitvoeren voordat ze 
gaan evalueren. U moet voor elke campagne een dagbudget 
kiezen op basis van uw advertentiedoelen en het bedrag dat u 
bereid bent elke dag te besteden. 
 
Als u gewend bent met een maandelijks advertentiebudget te 
werken, kunt u het gemiddelde budget per dag bepalen door 
uw maandbudget te delen door 30,4, het gemiddelde aantal 
dagen per maand. 

 
Houd rekening met het volgende met betrekking tot uw budget: 

• Over het algemeen probeert het AdWords-systeem uw advertenties zo vaak mogelijk weer te 
geven totdat uw dagbudget is verbruikt. Aangezien het verkeer van dag tot dag fluctueert, 
kan AdWords tot 20% meer klikken op één dag toestaan dan uw dagbudget bepaalt. Ons 
systeem garandeert echter dat u binnen een bepaalde factureringsperiode nooit meer hoeft 
te betalen dan 30,4 vermenigvuldigd met het gemiddelde dagbudget. 

• Zodra uw gemiddelde dagbudget is bereikt, worden uw advertenties die dag doorgaans niet 
meer weergegeven. U moet bij het instellen van uw dagbudget een 
advertentieweergavesnelheid kiezen voor uw campagne, waarmee wordt bepaald hoe snel 
uw advertenties worden weergegeven en hoelang het duurt voordat uw budget op een 
bepaalde dag is verbruikt. De weergavesnelheid Standaard is te vergelijken met een kaars die 
langzaam opbrandt: uw budget wordt over de dag verspreid. De 
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weergavesnelheid 'Versnelde weergave' lijkt meer op vliegtuigbrandstof: uw budget wordt 
sneller verbruikt. 

Uw biedstrategie 
Zoals u in een vorige module heeft geleerd, kent AdWords verschillende biedstrategieën die speciaal 
zijn afgestemd op verschillende typen campagnes. Afhankelijk van de netwerken die uw campagne 
target en uw advertentiedoelstellingen, kunt u bepalen welke strategie het beste is voor u. 

 

Om uw geheugen wat op te frissen, volgen hier de 
biedstrategieën waaruit u kunt kiezen: 

• CPC-biedingen (Cost-Per-Click; kosten per klik): gebruik deze 
strategie als u klanten naar uw website wilt halen. 

• CPM-biedingen (Cost-Per-Impression; kosten per duizend 
vertoningen): gebruik deze strategie als u er zeker van wilt zijn 
dat klanten uw boodschap te zien krijgen. 

• CPA-bieden (Cost-Per-Acquisition; kosten per 
acquisitie): gebruik deze strategie om zo veel mogelijk 
conversies te genereren op uw website. 

U kunt ook geavanceerdere strategieën gebruiken, zoals bodaanpassingen, om meer of minder 
concurrerend te bieden voor apparaten, locaties, tijd van de dag, enzovoort, of flexibele 
biedstrategieën waarmee biedingen automatisch worden ingesteld om uw prestatiedoelen te 
optimaliseren. 
 
Over het algemeen geldt dat hoe hoger uw bod is en hoe relevanter uw advertenties en 
zoekwoorden zijn, hoe groter de kans is dat uw advertentie op een hogere positie op de pagina 
wordt weergegeven. Door uw biedingen te beheren, kunt u de hoeveelheid verkeer beïnvloeden die 
uw advertenties ontvangen. 
 
Klik op de onderstaande secties voor meer informatie over de verschillende biedstrategieën die u 
kunt gebruiken. 
 

CPC-biedingen  

Met CPC-biedingen kunt u een maximumbedrag instellen dat u bereid bent te betalen voor een klik 
op uw advertentie. Dit heet een maximumbod op basis van kosten per klik, ofwel 'max. CPC'. Deze 
biedmethode kan u echt waar voor uw geld geven omdat u alleen betaalt wanneer een kijker 
geïnteresseerd genoeg is om op uw advertentie te klikken voor meer informatie. 
 
Als u CPC-biedingen gebruikt, kunt u kiezen voor handmatig bieden en uw eigen biedingsbedragen 
kiezen, of voor automatisch bieden waarbij AdWords uw max. CPC-bod voor u instelt om zo veel 
mogelijk klikken te genereren binnen uw totale budget. 
 
Handmatig bieden geeft u meer controle over uw biedingen. Zo kunt u verschillende biedingen 
instellen voor afzonderlijke zoekwoorden of targetingmethoden voor het Display Netwerk. Als u voor 
automatisch bieden kiest, bespaart u tijd want u hoeft uw biedingen niet zelf in te stellen en te 
beheren. 
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Bij het instellen van een max. CPC-bod kunt u uw biedingsbedrag bepalen op basis van uw eigen 
kennis van uw bedrijf en de waarde van een verkoop of klantenlead. Als u bijvoorbeeld diamanten 
ringen van € 5000 verkoopt, is een nieuwe klant waarschijnlijk meer waard dan wanneer u pakjes 
kauwgum van € 0,99 verkoopt. U kunt ook de Zoekwoordplanner gebruiken bij het instellen van uw 
CPC-biedingen. Deze tool laat u zien hoe vaak er naar bepaalde zoekwoorden is gezocht. U kunt 
bovendien in één oogopslag schattingen van kosten bekijken. 
 

CPM-biedingen  

Met CPM-biedingen biedt u op uw advertentie op basis van het aantal keren dat de advertentie in 
het Google Display Netwerk wordt weergegeven. Waarom zou u CPM-biedingen gebruiken? Als het 
bijvoorbeeld uw advertentiedoel is uw bedrijfsnaam aan zo veel mogelijk mensen te tonen, zijn 
advertentievertoningen voor u belangrijker dan klikken en bezoeken aan uw website. 
 
Wanneer u een CPM-bod instelt, stelt u het maximumbedrag in dat u bereid bent te betalen per 
1000 advertentievertoningen (we noemen dit de 'max. CPM'). 
 
Waar u rekening mee moet houden, is dat advertenties met verschillende biedingstypen om dezelfde 
plaatsingen in het Display Netwerk kunnen concurreren. Wanneer CPC- en CPM-advertenties voor 
dezelfde plaatsing in het Display Netwerk concurreren, worden de twee typen advertenties 
gelijkwaardig vergeleken (als appels met appels) om te kijken hoeveel elk van beide bereid is te 
betalen voor de vertoning. Bij een CPM-advertentie vertegenwoordigt het CPM-bod het bedrag dat 
de adverteerder bereid is te betalen voor elke 1000 vertoningen. Bij een CPC-advertentie schat 
Google het aantal klikken dat de advertentie kan ontvangen bij 1000 vertoningen. Zo wordt de 
vergelijking verkregen. 
 

CPA-bieden  

CPA-bieden is een biedmethode waarmee u AdWords laat weten welk bedrag u bereid bent te 
betalen voor een conversie. Hiermee kunt u klanten bereiken die waarschijnlijk een actie gaan 
uitvoeren op uw website. 
 
Als u CPA-bieden wilt gebruiken, moet u het bijhouden van conversies instellen, het bijhouden van 
conversies voor meerdere accounts instellen of gegevens importeren van Google Analytics. 
Bovendien moet u de Conversion Optimizer inschakelen. Aan de hand van historische gegevens over 
uw campagne bepaalt de Conversion Optimizer automatisch het beste equivalente CPC-bod voor uw 
advertentie, elke keer dat deze voor weergave in aanmerking komt. 
 
U moet ook een maximum CPA-bod instellen, wat het hoogste bedrag is dat u bereid bent te betalen 
voor elke conversie, of een doel-CPA-bod, wat het gemiddelde bedrag is dat u bereid bent te betalen 
voor een conversie. We raden u aan doel-CPA-biedingen te gebruiken omdat uw gemiddelde 
conversiekosten hiermee gemakkelijker kunnen worden bijgehouden. Mensen die deze optie 
gebruiken, genereren over het algemeen meer conversies. 
 
Wanneer u Conversion Optimizer instelt, bieden wij een aanbevolen bod aan dat gebaseerd is op uw 
historische prestaties. U kunt het beste beginnen met het aanbevolen bod en vervolgens uw 
prestaties in de gaten houden en het bod desgewenst aanpassen. 
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Bodaanpassingen en flexibele biedstrategieën  

Wanneer uw campagnes eenmaal worden uitgevoerd, kunt u bodaanpassingen overwegen om meer 
controle te krijgen over wanneer en waar uw advertentie wordt weergegeven. Daardoor kunt u het 
rendement op uw investering verbeteren. 
 
Met bodaanpassingen kunt u elk bod in uw campagne verhogen of verlagen om meer of minder 
concurrerend te bieden voor zoekopdrachten op apparaten, locaties, tijden van de dag en meer. 
Voor campagnes die getarget zijn op het Google Display Netwerk, kunt u bodaanpassingen instellen 
voor specifieke targetingmethoden, zoals onderwerpen of plaatsingen, zodat uw advertentie wordt 
weergegeven aan de meest relevante doelgroep. 
 
Hoe werken bodaanpassingen? Bodaanpassingen worden ingesteld met percentages. Als u 
bijvoorbeeld weet dat uw campagne goed presteert op mobiele apparaten, zou u een bodaanpassing 
kunnen instellen van +20% voor zoekopdrachten op mobiele apparaten om te proberen al het 
beschikbare verkeer binnen te halen. 
 
U kunt ook geavanceerdere biedopties gebruiken, zoals flexibele biedstrategieën, waarmee 
biedingen automatisch worden ingesteld om uw prestaties te optimaliseren op basis van 
verschillende advertentiedoelen. Flexibele biedstrategieën bieden u de mogelijkheid om wanneer, 
waar en hoe u dit wilt, automatisch te bieden, in meerdere campagnes of slechts een deel van een 
campagne. 
 
Dit zijn de verschillende typen strategieën: 

• Klikken maximaliseren: hiermee worden biedingen automatisch ingesteld om de meeste 
klikken te genereren binnen een door u gekozen doelbestedingsbedrag. 

• Zoekpaginalocatie targeten: hiermee worden biedingen automatisch aangepast om uw 
advertenties boven aan de pagina of op de eerste pagina met zoekresultaten weer te geven. 

• Doel-CPA (doelkosten per acquisitie): hiermee worden biedingen automatisch ingesteld om 
zo veel mogelijk conversies te genereren binnen uw gemiddelde CPA-doelstelling. 

• Verbeterde kosten per klik (ECPC): hiermee wordt uw handmatige CPC-bod automatisch 
naar boven of beneden bijgesteld op basis van hoe waarschijnlijk het is dat een klik tot een 
conversie leidt. 

• Doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS): hiermee worden uw biedingen 
automatisch ingesteld om de conversiewaarde te maximaliseren, terwijl wordt gestreefd 
naar een gemiddeld rendement op advertentie-uitgaven. 

• Overtreffingspercentage: hiermee worden uw biedingen automatisch verhoogd of verlaagd 
zodat uw advertenties op een hogere positie worden weergegeven dan de advertenties van 
een ander domein. 
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2.5 Advertentiegroepen maken 

Nu u uw campagne heeft ingedeeld en ingesteld, kunnen we ons gaan richten op uw 
advertentiegroepen. Als algemene praktische tip raden we u aan een afzonderlijke advertentiegroep 
te maken voor elk thema of product dat u aanbiedt. 
 
Elke advertentiegroep bevat een reeks zoekwoorden, advertenties en biedingen die u beheert. Bij 
campagnes in het Display Netwerk kunt u voor uw advertentiegroepen ook andere 
targetingmethoden gebruiken, zoals targeting op demografie of remarketinglijsten. 

Zoekwoorden 
Een goede lijst met zoekwoorden kan u helpen uw advertenties weer te geven aan de klanten die u 
wilt. Hieronder vindt u enkele tips om een lijst met zoekwoorden te maken. 
 
Zoekwoorden kiezen en indelen 

• Denk als een klant: Bedenk wat de belangrijkste categorieën van uw bedrijf zijn en welke 
termen of woordgroepen in elk van deze categorieën passen. Neem termen of 
woordgroepen op die uw klanten zouden gebruiken om uw product of service te beschrijven. 

• Stem uw zoekwoorden af op uw doelen: Als u zo veel mogelijk waar voor uw geld wilt, kunt u 
het beste specifieke zoekwoorden selecteren die rechtstreeks betrekking hebben op het 
thema van uw advertentie. Als u liever zo veel mogelijk mensen wilt bereiken, kiest u 
algemenere zoekwoorden. Hoe algemeen of specifiek uw zoekwoorden ook zijn, ze moeten 
altijd zo relevant mogelijk zijn voor uw advertenties en uw website. Zoekwoorden van twee 
of drie woorden (een woordgroep) werken meestal het beste. 

• Groepeer vergelijkbare zoekwoorden in thema's: Volg de structuur van uw advertentiegroepen 
en breng vergelijkbare zoekwoorden samen in één advertentiegroep op basis van uw 
producten, services of andere categorieën. Zorg ook dat de zoekwoorden voor uw 
campagnes in het Display Netwerk gerelateerd zijn aan de websites die uw klanten 
bezoeken. 
 

Onderzoek doen naar nieuwe zoekwoorden 
• Gebruik de Zoekwoordplanner of Display Planner: Voor uw campagnes in het zoeknetwerk kunt 

u met de Zoekwoordplanner zoekwoordideeën opvragen en gerelateerde gegevens bekijken, 
zoals het gemiddelde aantal keren dat mensen naar bepaalde termen hebben gezocht. Voor 
uw campagnes in het Display Netwerk kunt u met de Display Planner zoekwoordideeën 
opvragen en gerelateerde gegevens bekijken, zoals het aantal keren dat advertenties voor 
die zoekwoordideeën kunnen worden weergegeven, gebaseerd op een periode van een 
week of een maand. 

• Bekijk het rapport Zoektermen: In het rapport Zoektermen ziet u waarnaar mensen zochten 
toen ze uw advertentie zagen en erop klikten. Met behulp van deze informatie kunt u nieuwe 
zoekwoorden vinden en slecht presterende zoekwoorden identificeren, die u uit uw lijst met 
zoekwoorden kunt verwijderen. 

 
Uw zoekwoorden optimaliseren 

• Zoektypen voor zoekwoorden: Voor elk van uw zoekwoorden kunt u een zoektype voor 
zoekwoorden instellen, dat u meer controle geeft over wie uw advertentie te zien krijgt. U 
kunt bijvoorbeeld het zoektype Woordgroep gebruiken om uw 
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advertenties weer te geven voor zoekopdrachten die de exacte woordgroep bevatten met 
andere woorden ervoor of erna. Of u kunt het zoektype 'Exact zoekwoord' gebruiken om uw 
advertenties weer te geven voor zoekopdrachten die de exacte woordgroep bevatten, 
zonder andere woorden. U kunt zowel het zoektype 'Woordgroep' als het zoektype 'Exact 
zoekwoord' zo uitbreiden dat uw advertentie ook wordt weergegeven voor sterk gelijkende 
varianten van uw zoekwoorden, inclusief woorden met spelfouten, enkel- en 
meervoudsvormen en acroniemen. 

• Neem uitsluitingszoekwoorden op: U kunt ook uitsluitingszoekwoorden gebruiken, die 
voorkomen dat uw advertentie wordt weergegeven voor termen die niet relevant zijn voor 
uw product of service. Door toevoeging van uitsluitingszoekwoorden kunt u de kosten 
verlagen en wordt uw advertentie alleen weergegeven voor de door u gewenste 
zoektermen. Gebruik de Zoekwoordplanner of het rapport Zoektermen om termen te zoeken 
die niet relevant zijn voor wat u aanbiedt en voeg deze toe als uitsluitingszoekwoorden. 

 
Voorbeeld 
Anton heeft advertentiegroepen gemaakt voor de zoekcampagne van Fiona, waarbij hij eerst een lijst met 
zoekwoorden heeft opgesteld op basis van wat hij weet over haar bedrijf, haar doelgroep en kindermeubels. 
Hieronder vindt u de advertentiegroepen en zoekwoorden die Anton heeft ingesteld voor Fiona: 
Anton kiest zoekwoorden op basis van termen die mensen mogelijk gebruiken om te zoeken naar 
kindermeubilair. Eerst gebruikt Anton specifieke zoekwoorden die betrekking hebben op de advertenties die hij 
voor de campagne wil maken. Hij gebruikt ook brede zoekwoorden, de standaard zoekwoordoptie, en is van 
plan om andere zoekwoordopties in te stellen zodra hij meer gegevens heeft over de prestaties van de 
campagne. 

Advertenties 
De tekstadvertenties die naast zoekresultaten van Google worden weergegeven, zijn slechts een van 
de verschillende advertentie-indelingen die u kunt maken. Andere advertentie-indelingen die u kunt 
gebruiken om uw producten of services te promoten, zijn videoadvertenties, beeldadvertenties, 
advertenties voor apps of digitale content enzovoort. 
 
Afhankelijk van het type campagne dat u maakt, kunt u verschillende typen advertentie-indelingen 
en advertentie-extensies gebruiken. 
 
Alle advertenties doorlopen een goedkeuringsproces, omdat we willen dat advertenties die in het 
Google Netwerk worden weergegeven, nuttig, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor gebruikers. We 
beoordelen uw actieve en onderbroken advertenties, uw zoekwoorden en uw website 
overeenkomstig ons advertentiebeleid. 
 
Typen advertentie-indelingen 

Indeling Beschrijving Belangrijkste voordelen 

Tekst Alleen woorden. * 

  

De beste bonsais van Bolsward - 
Voorjaarsuitverkoop gestart 

U kunt uw advertenties 
snel en gemakkelijk 
beheren. U bereikt 
klanten terwijl ze zoeken 
op Google. 
Gebruik advertentie-
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Advertentiewww.voorbeeld.com 
Bloemist en kamerplantenkwekerij. 
Twee locaties. Maak uw interieur vrolijker! 
  

extensies om meer 
details en 
contactgegevens te 
bieden, waardoor uw 
tekstadvertenties 
relevanter kunnen zijn 
voor klanten. 

Responsief Responsieve advertenties worden automatisch 
aangepast aan de beschikbare 
advertentieruimte. Dit geldt voor de afmetingen, 
het uiterlijk en de indeling van de advertentie. 
Ze kunnen transformeren in tekst- of 
beeldadvertenties. 

In slechts een aantal 
minuten maakt u 
advertenties die in vrijwel 
elke beschikbare 
advertentieruimte 
passen. Daarnaast 
kunnen responsieve 
advertenties worden 
weergegeven als native 
ads. Deze vergroten uw 
impact doordat ze 
worden afgestemd op de 
websites van uitgevers. 

Afbeelding Statische of interactieve graphics. U kunt 
advertenties met animaties in GIF- of Flash-
indeling gebruiken. 

 

Laat uw product of 
service op een visuele 
manier zien. Bereik 
klanten op websites die 
samenwerken met 
Google. 

App-advertenties Stimuleer app-downloads en betrokkenheid met 
app-advertenties. 

Stuur uw klanten naar 
een app store zodat ze 
uw app kunnen 
downloaden of neem 
rechtstreeks een deep 
link voor uw app op. 
Opmerking: Advertenties 
worden alleen 
weergegeven op 
apparaten die compatibel 
zijn met uw content. 



 
 

 

29 

Video Videoadvertenties die online worden 
weergegeven. Geef zelfstandige 
videoadvertenties weer of voeg ze toe aan 
streaming video-content. 

 

Bied klanten een 
gevarieerde en pakkende 
ervaring. Bereik klanten 
op websites die 
samenwerken met 
Google. 

Shopping-
productadvertenties 

Shopping-advertenties tonen gebruikers een 
foto van uw product, een titel, prijs, winkelnaam 
en nog veel meer informatie over uw product.  

Geef een advertentie met 
uw product weer voor 
mensen die online op 
zoek zijn naar dat product 
of verwante producten.  

Shopping-
showcaseadvertenties 

Een afbeelding en beschrijving die wordt 
uitgevouwen wanneer erop wordt geklikt om 
diverse verwante producten en informatie over 
de winkel te tonen. 

Geef een Shopping-
advertentie weer voor 
mensen die bekijken 
waar ze willen kopen in 
plaats van dat ze op zoek 
zijn naar een bepaald 
product. Showcase-
Shopping-advertenties 
zijn beschikbaar in de 
nieuwe AdWords-
ervaring. Bovendien kunt 
u showcase-Shopping-
advertenties weergeven 
als u de AdWords 
API gebruikt. 

Alleen bellen-
advertenties 

Bel: (020) 12 34 567 
Advertentiewww.voorbeeld.com 
Beschrijvingsregel 1 
Beschrijvingsregel 2 

Stimuleer telefoontjes 
naar uw bedrijf met 
behulp van advertenties 
die uw telefoonnummer 
bevatten. Mensen 
kunnen op deze 
advertenties klikken en 
uw bedrijf rechtstreeks 
bellen. Deze advertenties 
worden alleen 
weergegeven op 
apparaten waarmee kan 
worden gebeld en elk 
veld in deze advertenties 
kan worden verborgen 
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zodat de advertentie op 
kleinere schermen past. 

* Tekstadvertenties kunnen er in het Display Netwerk iets anders uitzien. 
 

Typen advertentie-extensies 

Sommige advertentie-extensies kunnen handmatig worden toegevoegd, andere zijn 
geautomatiseerd. Hier volgt een overzicht van de verschillende typen advertentie-extensies die u 
kunt gebruiken: 
 
Handmatige extensies 

• App-extensies 
Geef onder uw tekstadvertentie een link weer die mensen naar de App Store stuurt of waarmee de 
app kan worden gedownload. Ga meteen aan de slag. 

 
• Oproepextensies 

Laat mensen op een knop klikken om u te bellen. Plaats een oproepknop in uw advertentie. 

 
• Locatie-extensies 

Laat mensen in de buurt uw dichtstbijzijnde winkel vinden of telefonisch contact met u 
opnemen. Plaats een locatiespeld op de kaart, bied navigatieondersteuning en voeg 
belfunctionaliteit toe aan uw advertentie. 

IJssalon in Amsterdam 
Advertentie www.example.com 
(020) 12 34 567 
Pistache is onze specialiteit. 
Koop 1 bolletje en krijg er 1 gratis. 

 Amsterdamsestraat 100, Amsterdam 
• Recensie-extensies 

Laat positieve recensies van derden uit betrouwbare bronnen zien. Begin met het toevoegen van 
recensies. 
Zoek samen paddenstoelen 
Advertentie www.example.com 
Zoek naar cantharellen, eekhoorntjesbrood en oesterzwammen met een paddenstoelengids! 
"Zeer onder de indruk. Ik kwam met flink wat eekhoorntjesbrood thuis." - exampleblog.com 

• Sitelinkextensies 
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Voeg links toe zodat mensen sneller kunnen vinden wat ze zoeken. Kies uw sitelinks. 
Walters hondenbakkerij 
Advertentie www.example.com 
Ambachtelijke koekjes en taartjes. Dat verdient uw hond toch ook? 

• Openingstijden 
• Specialiteiten 
• Koekjes 
• Speciale voeding 

• Highlight-extensies 
Voeg beschrijvende tekst aan uw advertentie toe om mensen uitgebreider te informeren over wat u 
te bieden heeft. Bekijk hoe highlight-extensies werken. 
ABC Elektronica 
Advertentie www.example.com 
Koop laptops, smartphones, videogames en meer bij ABC Elektronica! 
Gratis verzending • 24-uurs klantenservice • Laagsteprijsgarantie 

Automatische extensies 

• Consumentenbeoordelingen 
Laat zien wat klanten waarderen aan de hand van hoogwaardige onderzoeksgegevens. Meer 
informatie over consumentenbeoordelingen. 
Voorbeeldbeleggingskantoor 
Advertentie www.example.com 
Ontdek de voordelen van ons beleggingskantoor 
Beoordelingen: Selectie 9,5/10 - Aanmelden 10/10 - Kosten 9/10 

• Eerdere bezoeken 
Laat gebruikers zien of ze via de zoekresultaten van Google al eerder naar uw website hebben 
doorgeklikt. Meer informatie over eerdere bezoeken. 
Tante Linda's sieraden 
Advertentie www.example.com 
Prachtige oorbellen, armbanden en ringen. Met de hand gemaakt! 
U heeft example.com 7 keer bezocht. Laatste bezoek: vandaag 

• Verkopersbeoordelingen 
Geef online bedrijfsbeoordelingen weer naast uw advertentie. Meer informatie over 
verkopersbeoordelingen. 
Sara's designerschoenenwinkel 
Advertentie www.sara-schoenen.com 
4.0 ★★★★★ beoordeling voor sara-schoenen.com 
Gratis verzending, gratis retourneren, groot assortiment voordelige schoenen 

• Effectieve advertenties maken 
Zoals u ziet, zijn uw advertenties het gezicht van uw producten en services. Hoe relevanter en 
aantrekkelijker advertenties voor uw klanten zijn, hoe groter de kans is dat die erop klikken. 
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Praktische tips voor effectieve advertenties 

• Neem zoekwoorden op in uw advertenties 
Neem ten minste een van uw zoekwoorden op in de advertentietekst om potentiële klanten te laten 
zien dat uw advertentie relevant is voor hun zoekopdracht. De advertentietekst moet wel leesbaar 
blijven, dus neem niet te veel zoekwoorden op in uw advertentie. 

• Benadruk wat u uniek maakt 
Neem de producten, services of aanbiedingen op waarmee u zich van uw concurrentie onderscheidt, 
zoals kortingen, promoties of exclusieve aanbiedingen. Biedt u gratis verzending? Laat het u uw 
klanten dan weten. U kunt ook overwegen uw merk- of bedrijfsnaam in de advertentie op te nemen, 
zodat uw klanten een naam zien die ze herkennen. 

• Neem een call-to-action op 
Of u nu iets verkoopt of een service aanbiedt, vertel mensen hoe ze uw producten kunnen kopen of 
contact met u kunnen opnemen. Met call-to-actions zoals 'koop', 'bel nu', 'bestel' of 'vraag een offerte 
aan' maakt u duidelijk wat de volgende stap is. 

• Stem uw advertentie af op uw bestemmingspagina 
Bekijk de pagina waarnaar de link in uw advertentie verwijst (de bestemmingspagina) en zorg dat de 
promoties of producten in uw advertentie daar te vinden zijn. U kunt ook zoeken naar call-to-actions 
op uw bestemmingspagina. 

• Pas uw advertenties aan voor mobiel 
Mensen die naar mobiele advertenties kijken, willen vaker weten waar u zich bevindt of bellen. Maak 
advertenties die zijn geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, met mobiele call-to-actions zoals 'Zoek 
een winkel bij u in de buurt', en stuur mensen naar bestemmingspagina's die zijn geoptimaliseerd voor 
mobiel. 

• Gebruik advertentie-extensies 
Toon extra informatie over uw bedrijf met advertentie-extensies, zoals sitelinks, locatie-extensies en 
oproepextensies. Advertentie-extensies zijn een uitbreiding van uw tekstadvertenties. Ze vergroten 
vaak de zichtbaarheid van uw advertentie en kunnen u helpen de klikfrequentie (CTR) van uw 
advertenties te verbeteren. Vergeet niet dat de verwachte CTR van advertentie-extensies een van de 
factoren is die AdWords gebruikt om uw advertentierangschikking te berekenen. 

• Experimenteer 
Maak drie of vier advertenties per advertentiegroep, waarin u verschillende boodschappen 
uitprobeert om te kijken welke het best presteert. AdWords rouleert advertenties automatisch, 
waarbij de best presterende advertenties vaker worden weergegeven. 
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2.6 Tools voor het plannen van een campagne 

Scenario 

Anton besluit de Zoekwoordplanner te gebruiken om extra zoekwoorden te vinden die hij aan de 
campagne van Femke kan toevoegen. Anton zoekt op de Zoekwoordplanner naar relevante termen 
en ziet dat bepaalde zoekwoorden een hoger gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten 
hebben dan andere. De Zoekwoordplanner voorziet Anton tevens van een dagelijkse prognose van 
het aantal klikken en vertoningen die deze zoekwoorden zouden kunnen genereren en hoeveel ze 
zouden kosten. 
 
Hoe zou u de Zoekwoordplanner gebruiken om een lijst met zoekwoorden te maken? Denk na over hoe u 
de historische statistieken zou gebruiken bij het kiezen van de te gebruiken zoekwoorden. Of denk na over 
hoe u de prognose zou gebruiken om een idee te krijgen van wat voor bod en budget u voor de campagne 
zou moeten instellen. 
 
AdWords biedt verschillende tools, zoals Zoekwoordplanner en Display Planner, om u te helpen 
campagnes op te zetten en uw advertentiedoelen te bereiken. 
 
U kunt de Zoekwoordplanner gebruiken om uw campagnes voor het zoeknetwerk te maken. Deze tool 
biedt u ideeën voor zoekwoorden en advertentiegroepen en zoekverkeersschattingen. U kunt 
de Display Planner gebruiken om uw campagnes voor het Display Netwerk te plannen. Deze tool biedt 
u targetingideeën en schattingen voor vertoningen. Beide tools bieden u de mogelijkheid uw plan toe 
te voegen aan nieuwe of bestaande campagnes, of uw plan te downloaden om met klanten en 
collega's te delen. 
 
Laten we eens kijken hoe u de Zoekwoordplanner en de Display Planner kunt gebruiken bij het 
opzetten van uw campagnes. 

Zoekwoordplanner 
U kunt de Zoekwoordplanner beschouwen als een werkplaats voor het opzetten van uw campagnes 
voor het zoeknetwerk. Als u nog maar net begint, kunt u de Zoekwoordplanner gebruiken als hulp bij 
het instellen van een goed gestructureerde campagne. De Zoekwoordplanner kan u ook helpen bij 
het ontwikkelen van een campagne rond een advertentiedoel. Als u bijvoorbeeld verkopen wilt 
stimuleren, kunt u de Zoekwoordplanner gebruiken om extra zoekwoordideeën te ontvangen op 
basis van uw bestaande, goed presterende zoekwoorden. 
 
Hieronder vindt u enkele voordelen van de Zoekwoordplanner: 

• Zoekwoorden onderzoeken: u kunt zoekwoordideeën opvragen op basis van termen die 
relevant zijn voor uw product of service, uw bestemmingspagina of verschillende 
productcategorieën. De tool deelt de gerelateerde zoekwoordideeën automatisch in 
advertentiegroepen in. U kunt ook twee of meer lijsten met zoekwoorden samenvoegen tot 
één lijst, zodat u zich de tijd bespaart van het handmatig combineren van zoekwoorden. 

• Historische statistieken en verkeersschattingen ontvangen: de Zoekwoordplanner geeft 
statistieken weer, zoals zoekvolumes voor zoekwoorden, die u kunnen helpen bij het kiezen 
van zoekwoorden voor uw campagne. U kunt ook verkeersschattingen opvragen, zoals 
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geschatte klikken, voor een bepaald bod en budget om een idee te krijgen van welke 
biedingen en budgetten u zou moeten instellen. 

Display Planner 
De Display Planner is net als de Zoekwoordplanner een gratis AdWords-tool die u kunt gebruiken bij 
het plannen van uw campagnes in het Display Netwerk. Als u de Display Planner gebruikt voor het 
ontwikkelen van een nieuwe campagne, heeft u enkele basisgegevens nodig, zoals de interesses van 
uw klanten of uw bestemmingspagina. U kunt de Display Planner ook gebruiken om het bereik van 
uw bestaande campagnes te vergroten en om nieuwe websites, mobiele apps en videokanalen te 
vinden waar u uw advertenties kunt weergeven. 
 
Hieronder vindt u enkele voordelen van de Display Planner: 

• Targetingmethoden onderzoeken: u kunt ideeën opdoen voor zoekwoorden, plaatsingen en 
alle andere targetingmethoden voor het Display Netwerk, zodat u uw campagne kunt 
plannen. 

• Schattingen van het aantal vertoningen en de historische kosten opvragen: bekijk hoe uw 
targetingideeën kunnen presteren op basis van resultaten uit het verleden en haal 
historische kosten op die u kunnen helpen bij het bepalen van uw budget en uw biedingen. 

  



 
 

 

35 

MODULE 3 PRESTATIES METEN EN OPTIMALISEREN 

3.1 Uw resultaten meten 

Nu u een campagne heeft gemaakt, kunt u advertentieprestaties gaan meten. Met behulp van de 
verschillende gegevens en rapporten die beschikbaar zijn in AdWords, kunt u algemene informatie 
over uw account, campagne en advertentiegroepen analyseren. Er zijn ook geavanceerde rapporten, 
met meer informatie dan alleen het aantal gegenereerde klikken of vertoningen. Deze rapporten 
laten zien welke impact AdWords heeft op uw bedrijf. 

Uw gegevens aanpassen 

Bedenk wat uw AdWords-doelen zijn en welke statistieken het belangrijkst zijn om uw voortgang op 
weg naar deze doelen te meten. Vervolgens kunt u de gegevens in de tabel met statistieken 
aanpassen om te zien hoe uw campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden 
presteren. Pas de tabel zo aan dat u alleen de gegevens te zien krijgt die voor u interessant zijn. Zo 
kunt u uw campagnes sneller en eenvoudiger beheren. 
 
U kunt uw gegevens op verschillende manieren aanpassen op basis van perioden, kolommen, 
segmenten, filters en diagrammen. Hier gaan we nader in op segmenten als een manier om uw 
prestaties te analyseren en verbeteren. 
 
Met behulp van segmenten kunt u uw gegevens in rijen splitsen op basis van de informatie die voor u 
het meest belangrijk is, zoals perioden, kliktype of apparaat. U kunt meerdere segmenten gebruiken 
en de beschikbare opties variëren afhankelijk van het tabblad in uw AdWords-account. 
 
Wanneer u segmenten gebruikt, kiest u vooraf het accountniveau waarop u gegevens wilt bekijken 
(zoals een campagne of advertentiegroep) en een periode die lang genoeg is om bruikbare gegevens 
op te leveren. 
 
Hier volgens enkele insights die u met behulp van segmenten uit uw gegevens kunt halen: 

• Kliktype: Kijk welke klikken tot een bezoek aan uw website hebben geleid, of tot een klik op 
uw telefoonnummer wanneer uw advertentie op een mobiel apparaat wordt weergegeven 
(ook wel 'click-to-call' genoemd). 

• Apparaat: Vergelijk prestaties op verschillende apparaten: computers, mobiele apparaten 
met een volledige browser en tablets met een volledige browser. Zo kunt u zien op welk type 
apparaat uw advertenties het beste rendement op uw investering opleveren. 

• Bovenaan versus overig: Ontdek waar uw advertentie is weergegeven op pagina's met 
zoekresultaten van Google en pagina's van zoekpartners. Door uw gegevens op 'Bovenaan 
versus overig' te segmenteren, kunt u uw campagnes in het zoeknetwerk optimaliseren, 
zodat uw advertenties worden weergegeven op die delen van de pagina waar ze het beste 
presteren. 

• Tijd: Isoleer veranderingen in uw prestaties met de opties van het segment Tijd (dag, week, 
dag van de week, maand, kwartaal of jaar). Als u uw gegevens bijvoorbeeld op dag 
segmenteert, kunt u verschillen in advertentieprestaties ontdekken tussen verschillende 
dagen van de week. Op basis daarvan kunt u wijzigingen in uw campagne aanbrengen. 
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• Aangezien u uit diverse segmenten kunt kiezen, raden we u aan elk segment een keer uit te 
proberen. Zo ontdekt u welke segmenten nuttige insights in uw advertentieprestaties geven. 

 
Het tabblad Dimensies 

• Op het tabblad Dimensies kunt u gegevens voor uw hele account, een afzonderlijke campagne 
of een advertentiegroep bekijken. Gebruik de verschillende dimensies, zoals verschillende 
momenten van de dag of dagen van de week, om meer inzicht te krijgen in uw 
advertentieprestaties en nieuwe optimalisatiemogelijkheden te ontdekken. 

• Op het tabblad Dimensies kunt u uw gegevens op de volgende manieren filteren: 
• Tijd: Gebruik de weergave Tijd om te zien hoe advertenties in uw advertentiegroep 

gedurende een bepaalde periode hebben gepresteerd. Zo kunt u bijvoorbeeld de prestaties 
van een advertentie per uur bijhouden om te zien hoe deze advertentie op verschillende 
momenten van de dag presteert. U kunt deze insights vervolgens gebruiken om uw 
advertenties te plannen op de tijden waarop ze hoogstwaarschijnlijk de meeste vertoningen 
en klikken genereren. 

• Geografie: Andere handige weergaven zijn 'Geografische locaties' en 'Gebruikerslocaties'. U 
kunt zien uit welke afzonderlijke regio's uw klikken afkomstig zijn en deze informatie 
gebruiken om uw targeting op locatie te verfijnen. 

• Bestemmingspagina: In de weergave Bestemmings-URL ziet u op welke pagina van uw website 
klanten terechtkomen wanneer ze op uw advertenties klikken. Zorg dat de bestemmings-URL 
die u voor elke advertentie gebruikt, uw klanten naar de meest relevante pagina van uw 
website leidt. Idealiter heeft die webpagina betrekking op het specifieke product of de 
specifieke service die in uw advertentie wordt beschreven. 
 

Het rapport Zoektermen 
In het rapport Zoektermen ziet u naar welke termen mensen zochten toen uw advertentie werd 
weergegeven. U kunt er ook de prestatiestatistieken voor die zoekopdrachten bekijken. 
 
U kunt uw gegevens over zoektermen op de volgende manieren gebruiken om uw zoekwoorden en 
advertenties te optimaliseren: 

• Nieuwe zoekwoorden: Voeg goed presterende zoektermen als zoekwoorden toe aan uw 
advertentiegroep. Eventueel kunt u ook uw biedingen en advertentietekst aanpassen om het 
verkeer dat deze zoektermen al genereren, naar u toe te halen. 

• Uitsluitingszoekwoorden: Als er zoektermen zijn die niet goed presteren of die u niet helpen 
uw doelen te bereiken, kunt u deze als uitsluitingszoekwoorden toevoegen. Met 
uitsluitingszoekwoorden voorkomt u dat uw advertentie wordt weergegeven aan mensen die 
op zoek zijn naar iets wat u niet verkoopt. Zo kunt u uw winst vergroten en de 
verkeersstroom naar uw account beter beheren. 

• Zoektypen: Vind het juiste zoektype (breed, zinsdeel, exact) voor bestaande zoekwoorden. In 
de kolom Zoektype ziet u hoe nauw de zoektermen waarvoor uw advertenties zijn 
geactiveerd, aan de bestaande zoekwoorden in uw account zijn gerelateerd. U kunt deze 
informatie gebruiken om de zoektypen voor uw zoekwoorden te verfijnen, zodat uw 
advertenties aan de juiste klanten worden getoond. 

• Advertentietekst: Krijg meer inzicht in wat potentiële klanten zochten of waarin ze 
geïnteresseerd waren toen ze een zoekopdracht uitvoerden met termen die uw 
zoekwoorden bevatten. Op die manier kunt u uw advertentietekst relevanter maken voor 
wat mensen zoeken. 
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Rapport voor topstijgers/-dalers 
In het rapport voor topstijgers/-dalers ziet u in welke campagnes de grootste veranderingen hebben 
plaatsgevonden wat betreft de kosten, het aantal klikken en het aantal conversies. Ook geeft het 
rapport een aantal mogelijke oorzaken van die veranderingen. Het rapport vergelijkt prestaties 
gedurende twee opeenvolgende perioden van gelijke lengte, en laat zien voor welke campagnes en 
advertentiegroepen de verandering het grootst is tussen de twee perioden. 
 
U kunt het rapport gebruiken om te bepalen voor welke campagne en advertentiegroepen u actie 
moet ondernemen en om te zien wat de impact is van wijzigingen die zijn aangebracht in uw 
account. Het rapport laat ook zien of de totale statistieken van uw account op onverwachte 
manieren zijn verschoven. Als uw kosten stijgen of het aantal klikken daalt, wilt u natuurlijk wel 
weten waarom. En als er ogenschijnlijk weinig verandert in uw totale prestatiecijfers, kunt u het 
rapport regelmatig bekijken om veranderingen te vinden die u mogelijk over het hoofd heeft gezien. 
 
Hier volgen twee belangrijke punten met betrekking tot de gegevens: 

• Topstijgers en -dalers zijn de campagnes en advertentiegroepen (maximaal tien) die de 
grootste verandering hebben ondergaan, afgemeten aan de omvang van de verandering, niet 
de procentuele verandering. 

• Wijzigingen worden slechts één keer worden toegewezen. Als een campagne bijvoorbeeld 
één advertentiegroep heeft en het aantal klikken voor deze advertentiegroep enorm is 
gestegen, stijgt het aantal klikken voor de campagne ook. In dat geval wordt alleen de 
advertentiegroep als topstijger of -daler in het rapport weergegeven. 
 

Rapport voor betaald en organisch verkeer 
In het rapport voor betaald en organisch verkeer ziet u hoe vaak en voor welke zoekopdrachten 
pagina's van uw website in de zoekresultaten van Google worden weergegeven. Ook ziet u voor 
welke zoektermen deze resultaten op de pagina met zoekresultaten zijn weergegeven. Houd er 
rekening mee dat u voor het rapport voor betaald en organisch verkeer een Search Console-account 
voor uw website moet hebben en dat account aan uw AdWords-account moet linken. 
 
Deze informatie laat zien hoe u met een combinatie van betaalde en organische zoekresultaten 
mensen kunt bereiken die online zoeken. Daarnaast helpt dit rapport u nieuwe, potentieel 
waardevolle zoekwoorden te vinden en biedt het een algemeen overzicht van de totale prestaties 
van uw online aanwezigheid, als het gaat om het aantal gegenereerde paginaweergaven en klikken. 
 
Hieronder vindt u enkele toepassingen van het rapport betaald en organisch verkeer. 
 
Aanvullende zoekwoorden ontdekken 
Gebruik het rapport om zoekopdrachten te vinden waarvoor u alleen in de organische zoekresultaten 
wordt weergegeven, zonder bijbehorende advertenties. 

• Vind zoekopdrachten met een laag aantal betaalde vertoningen door het volgende filter toe 
te voegen: 'advertentievertoningen = 0' of 'advertentievertoningen < X' (als u meerdere 
accounts heeft, worden alle gegevens over organische zoekresultaten in elk account 
geïmporteerd). 

• Als u het rapport voor betaald en organisch verkeer downloadt in een Mijn Klantencentrum-
manageraccount (MCC), kunt u dubbele organische zoekopdrachten vinden en 
zoekopdrachten waarvoor in geen van uw accounts betaalde vertoningen zijn gegenereerd. 

• Voeg een extra filter toe voor zoekopdrachten met specifieke tekst, zoals uw merknaam of 
uw belangrijkste producten en services. 
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Uw aanwezigheid voor waardevolle zoekopdrachten optimaliseren 
Vergroot uw aanwezigheid in betaalde resultaten en houd uw meest waardevolle zoekopdrachten 
voor organische resultaten bij. 

• Identificeer relevante zoekopdrachten voor uw bedrijf met een laag organisch 
verkeersvolume en target deze zoekopdrachten om uw betaalde zoekdekking te vergroten. 

• Pas uw advertentietekst aan en gebruik advertentie-extensies om een boodschap weer te 
geven die relevanter en opvallender is, en zich duidelijker onderscheidt dan uw organische 
vermeldingen. 

 
Wijzigingen integraal meten 
Houd het effect van wijzigingen aan uw website, biedingen, budgetten of zoekwoorden bij voor 
betaald, organisch en gecombineerd verkeer. 

• Kijk hoe het totale aantal gecombineerde klikken voor gerelateerde zoekopdrachten wordt 
beïnvloed door wijzigingen in uw zoekwoordbiedingen en probeer het totale verkeer voor 
uw belangrijkste zoekopdrachten op een rendabele manier te vergroten. 

• Ontdek het effect van advertenties op uw gecombineerde prestaties voor bepaalde 
zoekopdrachten door de segmenten 'Alleen organisch' en 'Beide weergegeven' te vergelijken 
voor dezelfde zoekopdracht. Kijk wat het verschil is in het aantal klikken per zoekopdracht 
wanneer u beide typen vermeldingen op de pagina weergeeft, vergeleken met wanneer u 
slechts een van beide vermeldingen weergeeft. 

 
Veilingstatistieken 
Gebruik het rapport Veilingstatistieken om uw prestaties te vergelijken met die van andere 
adverteerders die aan dezelfde veilingen als u deelnemen. In het rapport Veilingstatistieken ziet u 
hoe vaak uw advertenties een hogere positie in zoekresultaten hebben dan die van andere 
adverteerders en wordt uw percentage van het totale aantal mogelijke vertoningen vergeleken met 
dat van hen. 
 
Het rapport Veilingstatistieken laat zien in welke opzichten u goed presteert en waar nog ruimte is 
voor verbetering, zodat u strategische beslissingen kunt nemen over biedingen, budgetten en 
zoekwoorden. U kunt het rapport eventueel ook gebruiken om te zien wie uw belangrijkste 
concurrenten zijn in de veiling of om uw prestaties af te meten tegen die van andere concurrenten.  
 
Voorbeeld 
Fiona's campagne in het zoeknetwerk loopt al een maand, waardoor Anton voldoende gegevens 
heeft om te meten hoe de campagne presteert en te bepalen waar ruimte is voor verbetering. Hij wil 
zien hoe Fiona's advertenties hebben gepresteerd op verschillende soorten apparaten, zoals 
computers, mobiele telefoons en tablets. 
 
Anton past de campagnegegevens aan met het segment Apparaat en ziet dat de klikfrequentie voor 
advertenties die op mobiele telefoons worden weergegeven, 0,45% is, tegenover 0,25% voor 
computers en 0,34% voor tabletten. Op basis van deze gegevens verhoogt Anton de bodaanpassing 
voor mobiel voor deze campagne met 30% voor zoekopdrachten op mobiele apparaten. 
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3.2 Tools om uw prestaties te meten 

Wanneer u een campagne heeft gemaakt en geactiveerd, zijn er verschillende tools waarmee u de 
prestaties van uw advertentie kunt meten en optimaliseren. Hieronder bespreken we enkele tools 
(conversies bijhouden, Google Analytics en campagne-experimenten) die u kunt gebruiken om uw 
resultaten te meten. 

Conversies bijhouden 

Algemene statistieken zoals klikken, vertoningen en de klikfrequentie laten zien hoeveel bezoekers 
uw advertenties naar uw site trekken. Maar door conversies te meten, kunt u zien hoeveel van deze 
bezoekers daadwerkelijk klant worden. 
 
'Conversies bijhouden' is de eenvoudigste manier om uw conversies te meten. Dit is een gratis tool 
waarmee u kunt meten wat er gebeurt nadat klanten op een van uw advertenties hebben geklikt. U 
ziet bijvoorbeeld of ze uw product hebben gekocht, zich hebben aangemeld voor uw nieuwsbrief of 
een contactformulier hebben ingevuld. 
 
Als u deze acties, de zogenoemde conversies, bijhoudt, kunt u bepalen welke advertenties, 
zoekwoorden en campagnes het meeste opleveren of zien hoe klanten op uw advertenties reageren 
op verschillende apparaten. Zo kunt u slimmer investeren in de beste advertenties, zoekwoorden en 
campagnes, en uiteindelijk het rendement op uw investering verhogen. 
 
Hoe het werkt 
Als u conversies wilt bijhouden, plaatst u een klein fragment HTML- en JavaScript-code op de pagina 
die uw klanten zien nadat ze op uw site een conversie hebben uitgevoerd. Wanneer een klant op uw 
advertentie klikt en uiteindelijk de pagina met uw conversiecode bereikt, registreert AdWords voor u 
een conversie. 
 
Als u conversies bijhoudt, kunt u alle conversies tellen die plaatsvinden na een klik (een goede keuze 
als u uw verkopen wilt bijhouden en verbeteren) of alleen unieke conversies die plaatsvinden na een 
klik (een goede keuze als u erin bent geïnteresseerd of een bepaald soort lead is gegenereerd). 
 
U kunt ook waarden toewijzen aan uw conversies: dezelfde waarde aan alle conversieacties van een 
bepaald type of verschillende waarden. Met conversiewaarden kunt u het rendement op de 
investering (ROI) in uw campagne bijhouden en optimaliseren. Hier gaan we later verder op in. 
 
Zodra u 'Conversies bijhouden' heeft ingesteld, heeft u toegang tot een reeks rapporten, 
zoektrechters genoemd, die aangeven via welke trechters uw klanten een conversie voltooien. U 
kunt bijvoorbeeld voor elk zoekwoord alle klikken (behalve de laatste klik) zien die naar een 
conversie leiden of zien welke advertenties zijn weergegeven, maar waarop niet is geklikt door een 
klant die aan het zoeken was. 
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Google Analytics 

Google Analytics is een gratis Google-product waarmee u uitgebreide rapporten kunt genereren over 
hoe mensen uw website gebruiken. Met deze tool kunt u zien hoe mensen uw site hebben gevonden 
en hebben verkend, zodat u ideeën krijgt over hoe u uw website kunt optimaliseren. 
 
U kunt ook uw Google Analytics- en uw AdWords-account linken voor een volledig overzicht van het 
gedrag van uw klanten vanaf het moment dat ze op uw advertentie klikken, of zien wat ze op uw site 
doen. Met deze gegevens krijgt u inzicht in hoeveel websiteverkeer of verkopen afkomstig zijn van 
AdWords en kunt u op basis daarvan uw advertenties en uw website verbeteren. 
 
Enkele voordelen wanneer u Google Analytics en AdWords linkt: 

• Analytics-doelen en E-commercetransacties rechtstreeks in uw AdWords-account 
importeren. 

• Waardevolle statistieken, zoals bouncepercentage, percentage nieuwe sessies en 
pagina's/sessie, vanuit Analytics importeren in uw AdWords-account. 

• Profiteren van de verbeterde remarketingmogelijkheden. 
• Uitgebreidere gegevens in de multi-channel trechterrapporten van Analytics. 
• Uw AdWords-ervaring verbeteren met gegevens van Google Analytics. 

 

Campagne-experimenten 

Met AdWords Campagne Experimenten kunt u wijzigingen in uw account, zoals uw zoekwoorden, 
biedingen, advertentiegroepen of plaatsingen, testen voor een deel van de veilingen waaraan uw 
advertenties deelnemen. 
 
Hoe het werkt 
Wanneer u een experiment maakt, beslist u eerst wat voor wijziging u wilt testen. U kunt 
bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe zoekwoorden, het verhogen van een bod, nieuwe 
advertenties of andere plaatsingen testen. Vervolgens bepaalt u in welk percentage van uw veilingen 
deze experimentele wijziging moet worden doorgevoerd. 
 
Houd er rekening mee dat AdWords Campagne Experimenten gebruikmaakt van een willekeurige 
veilingtoewijzing. Telkens wanneer een gebruiker een zoekopdracht uitvoert op Google.nl of de 
website van een zoekpartner, of een nieuwe gebruiker de webpagina van een partner in het Display 
Netwerk opent, beslissen we willekeurig of we voor de veiling uw controledeel of uw experimentdeel 
activeren (op basis van het percentage dat u bij de experimentinstellingen heeft opgegeven). 
 
Nadat het experiment enige tijd is uitgevoerd, kunt u de resultaten bekijken in dezelfde tabel die u 
gebruikt om de prestaties voor uw campagnes en advertenties te bekijken. In deze tabellen kunt u 
ook zien of uw experimentele wijzigingen aanzienlijk beter of slechter presteren dan de advertenties 
zonder wijzigingen. 
 
Het doel van uw experimenten is afhankelijk van de aard van uw bedrijf, maar sommige doelen 
gelden voor alle adverteerders: 

• Meer conversies 
• Meer klikken of vertoningen 
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• Hogere ROI 
• Betere advertentietekst 

 
Voorbeeld 
Basisgegevens, zoals klikken en vertoningen, geven Antoine een idee van de prestaties van de 
campagne van Fiona. Maar voor meer waardevolle inzichten en optimalisatiekansen stelt Antoine 
'Conversies bijhouden' in. Omdat de verkoop van Fiona's meubels het meeste betekent voor haar 
bedrijf, stelt Antoine 'Conversies bijhouden' in op de bedankpagina die klanten zien nadat ze een 
aankoop hebben gedaan. 
 
Nu 'Conversies bijhouden' is ingesteld, hoopt Antoine een beter idee te krijgen van de prestaties van 
de advertenties en zoekwoorden en welke hiervan Fiona te veel kosten. 
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3.3 Evalueer statistische gegevens die relevant zijn voor uw doelen 

Scenario 

De campagne van Fiona in het zoeknetwerk bevat voor Antoine voldoende conversiegegevens om te 
kunnen beginnen met de evaluatie van de prestaties van haar advertenties en zoekwoorden. 
Bovendien heeft Fiona gevraagd naar het rendement op haar investering in het gebruik van AdWords 
voor de promotie van haar nieuwe producten. 
 
Welke conversiestatistieken zou u bekijken om een indruk te krijgen van de conversiekosten? Welke 
informatie heeft u nodig om het rendement te berekenen dat Fiona krijgt op de investering in haar 
campagne? 
 
Als u AdWords effectief wilt gebruiken, is het belangrijk dat u inzicht heeft in de bedrijfsdoelen die u 
probeert te bereiken en de gegevens die het meest relevant zijn voor die doelen. Hieronder worden 
verschillende statistieken behandeld waarop u zich kunt richten op basis van uw doelen. 

Websiteverkeer meten 

Als uw belangrijkste advertentiedoelstelling is verkeer naar uw site te halen, kunt u zich richten op 
het verhogen van het aantal klikken en de klikfrequentie (CTR). Begin met een pakkende 
advertentietekst te schrijven en sterke zoekwoorden te kiezen zodat uw advertenties relevant en 
aantrekkelijk zijn voor uw klanten. 
 
Wat u moet meten 
Hieronder worden enkele belangrijke dingen beschreven die u kunt meten om u te helpen een op 
verkeer gerichte campagne bij te houden en te verbeteren: 

• Klikken en klikfrequentie (CTR): Deze twee statistieken laten zien hoeveel mensen uw 
advertentie aantrekkelijk genoeg vonden om er daadwerkelijk op te klikken en uw website te 
bezoeken. U kunt uw CTR gebruiken om te meten hoe goed uw advertentie overeenkomt 
met uw zoekwoorden en andere targetinginstellingen. 

• Zoekwoorden: U kunt de prestaties van uw zoekwoorden volgen met de volgende strategieën: 
• Onderbreek of verwijder woorden of woordgroepen die voor u niet goed werken en voeg 

nieuwe toe. U kunt kolommen en segmenten gebruiken om zoekwoorden, klikken, 
klikfrequentie, kwaliteitsscore en meer te beoordelen. 

• Gebruik zoektypen voor zoekwoorden om grip te hebben op wie uw advertenties te zien 
krijgt. Met sommige zoektypen zult u meer advertentievertoningen, klikken en conversies 
ontvangen en met andere juist minder vertoningen en meer verfijnde targeting. 

• Voer een zoekwoorddiagnose uit om meer informatie over de kwaliteitsscore van uw 
zoekwoorden te krijgen en om te zien of ze uw advertenties activeren. 

• Zoektermen: Gebruik het rapport Zoektermen om de lijst van zoekopdrachten die uw 
advertentie hebben geactiveerd te beoordelen en om de relevante termen te identificeren 
die verkeer naar uw website genereren. U kunt die termen als nieuwe zoekwoorden 
toevoegen. Termen die niet relevant zijn voor uw bedrijf kunt u als uitsluitingszoekwoorden 
toevoegen zodat ze uw advertenties niet activeren. 
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Conversies meten 

Om uw resultaten te kunnen meten, moet u eerst controleren of uw conversies worden gemeten. 
Wanneer u de functie 'Conversies bijhouden' eenmaal heeft ingesteld, kunt u met enkele belangrijke 
statistieken meten hoe goed uw advertentiecampagne presteert: 

  Definitie Waarom het nuttig is 

Conversies Het totale aantal conversies dat binnen de 
door u gekozen conversieperiode is 
uitgevoerd na een klik op uw AdWords-
advertentie. 

Laat zien of uw 
campagne goede 
resultaten genereert. 

Conversiepercentage Het percentage interacties, zoals klikken, 
dat tot een conversie heeft geleid. 

Geeft aan hoe vaak een 
interactie gemiddeld tot 
een conversie leidt. 

Kosten per conversie Uw totale kosten gedeeld door het totale 
aantal conversies. 

Laat zien wat uw 
gemiddelde kosten per 
conversie zijn. 

Om de bovenstaande statistieken en andere conversiegegevens te bekijken, kunt u 
conversiegerelateerde kolommen toevoegen aan een van de tabellen met statistieken in uw account. 

Rendement op investering meten 

Of u AdWords nu gebruikt om het aantal conversies voor verkopen, leads of downloads te verhogen, 
u zult altijd uw rendement op investering (ROI) willen meten, de verhouding tussen uw nettowinst en 
uw kosten. 
 
Waarom uw ROI berekenen? U ontdekt hoeveel geld u heeft verdiend door te adverteren met 
AdWords en u kunt die informatie gebruiken om u te helpen beslissen hoe u uw budget optimaal 
kunt besteden. Als een bepaalde campagne bijvoorbeeld een hogere ROI genereert in vergelijking 
met andere campagnes, kunt u meer budget besteden aan de succesvolle campagne en minder aan 
de campagnes die minder goed presteren. 
 
Uw ROI berekenen 
De exacte methode die u kunt gebruiken om uw ROI te berekenen is afhankelijk van uw doelen, maar 
hier is een manier om de berekening te definiëren: 
 
ROI = (Opbrengsten - Kosten van verkochte goederen) / Kosten van verkochte goederen 
 
Voorbeeld 
Stel u heeft een product dat € 100 kost om het te produceren en u verkoopt het voor € 200. U 
verkoopt zes van deze producten als resultaat van adverteren met AdWords. U verkoopt in totaal 
voor € 1200 en uw AdWords-kosten bedragen € 200. 
 
Uw ROI is: (€ 1200 - (€ 600 + € 200))/(€ 600 + € 200) = 50% 
Hier leest u hoe u uw ROI kunt meten op basis van uw zakelijke doelstelling: 
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Conversies 
Bent u eenmaal begonnen met conversies meten, dan kunt u uw ROI evalueren. Een conversie is elke 
klantactie die waardevol voor u is. U kunt conversies bijhouden of Google Analytics gebruiken om de 
winstgevendheid van een zoekwoord of advertentie te bepalen en de conversiepercentages en 
kosten per conversie te volgen. Vergeet niet dat de waarde van elke conversie hoger zou moeten zijn 
dan het bedrag dat u uitgeeft om die conversie te bewerkstelligen. 
 
Verkopen 
Als uw bedrijf gericht is op online verkoop, hebt u de opbrengsten nodig die u verkrijgt uit AdWords-
advertenties (dit is wat u instelt als de conversiewaarde), de kosten die samenhangen met de 
verkoop van uw producten en uw AdWords-kosten. 
 
U kunt uw nettowinst berekenen door de totale kosten voor een bepaalde periode van uw AdWords-
opbrengsten af te trekken. Vervolgens berekent u de ROI voor een bepaalde periode door uw 
nettowinst te delen door uw totale kosten. Dit is de formule: 
 
Verhouding van de winst tot de totale kosten = [Opbrengsten (gemeten door conversies) - Totale kosten] / 
Totale kosten 
 
Paginaweergaven, leads, en meer 
Bent u geïnteresseerd in de berekening van de ROI voor een paginaweergave, een lead of een ander 
doel, dan gebruikt u een andere formule. 
 
Allereerst schat u de waarde van de actie die u wilt meten. U begint de berekening van de ROI met 
uw totale kosten af te trekken van uw totale opbrengsten. Vervolgens deelt u de nettowinst door uw 
totale advertentiekosten. Dit is de formule: 
Advertentie-ROI % = (Totale opbrengsten - Totale kosten) / Advertentiekosten x 100 

 
Voorbeeld 
De cijfers voor uw AdWords-campagne zouden er als volgt uit kunnen zien: 

Campagnekosten: € 25.000 per jaar 
Leads: 5000 
Klanten: 500 
Nettowinst: € 100 (waarbij uw bedrijfskosten zijn ingecalculeerd) 

 
De waarde van elke lead is uw totale nettowinst (500 x € 100) gedeeld door het aantal leads (5000) of 
€ 10. 
 
Uw ROI voor deze AdWords-campagne is 200% (€ 50.000 totale nettowinst / € 25.000 
advertentiekosten) x 100. 
 
U kunt de waarde van uw leads en paginaweergaven ook schatten door de kosten per acquisitie 
(CPA) te meten. Met behulp van CPA kunt u zich in de eerste plaats richten op hoe uw 
advertentiekosten zich verhouden tot het aantal acquisities dat deze kosten opleveren. Uitgaande 
van het bovenstaande voorbeeld, kost uw campagne € 25.000 met 500 verkopen als resultaat. Uw 
CPA voor die campagne is dus € 50. Dit is de formule:  
 
CPA = (Kosten / Verkopen) 
Let erop dat uw CPA de winst die u bij elke acquisitie maakt, niet overschrijdt. 
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Rendement op advertentie-uitgaven meten 
Net als bij rendement op investering kunt u het rendement op uw advertentie-uitgaven (ROAS) 
meten om te zien hoeveel opbrengsten u genereert voor elke euro die u aan uw campagnes 
besteedt. Het meten van het rendement op uw advertentie-uitgaven kan u inzicht geven in hoe uw 
campagnes presteren en hoe u die kunt optimaliseren op basis van uw opbrengsten. 
 
Uw ROAS berekenen 
Als u uw ROAS wilt berekenen, moet u eerst het door uw campagnes gegenereerde bedrag aan 
opbrengsten achterhalen, evenals uw advertentiekosten. Dit is de formule: 
 
ROAS % = Opbrengsten uit campagnes / Advertentiekosten x 100 
 
Als u bijhouden van conversies gebruikt en conversiewaarden heeft ingesteld, kunt u overwegen de 
flexibele biedstrategie 'Doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS)' te gebruiken die eerder 
werd vermeld. Deze biedstrategie kan u helpen uw conversies te maximaliseren terwijl wordt 
geprobeerd een gemiddeld rendement op advertentie-uitgaven te bereiken dat gelijk is aan uw 
doelstelling. U kunt dat vaststellen door uw ROAS te meten en te controleren. 

Merkbekendheid meten 

Als uw belangrijkste doel is de merkbekendheid en de zichtbaarheid te bevorderen van uw product, 
service of goede doel, kiest u eerst of u meer verkeer naar uw website wilt genereren of dat u 
klanten wilt aanzetten tot interactie met uw merk. 
 
Heeft u de doelstellingen van uw merkgerichte campagne eenmaal bepaald, dan kunt u vervolgens 
het succes meten aan de hand van vertoningen, conversies en andere statistieken. 
 
Hier zijn een aantal belangrijke statistieken waaraan u kunt zien of uw campagne succesvol is: 

• Vertoningen: Vertoningen geeft aan hoe vaak uw advertentie is weergegeven op een pagina 
met zoekresultaten of op een andere site in het Google Netwerk. Met name in merkgerichte 
campagnes kunnen vertoningen belangrijk zijn omdat ze weerspiegelen hoeveel klanten uw 
advertentie daadwerkelijk hebben gezien. 

• Klantbetrokkenheid: U kunt de klikfrequentie (CTR) gebruiken om de betrokkenheid van 
klanten bij uw advertenties in het zoeknetwerk te meten. In het Display Netwerk browsen 
klanten door de informatie op een site en gebruiken ze geen zoekwoorden om te zoeken, 
daarom is CTR minder zinvol. U kunt ook andere metingen overwegen, zoals conversies voor 
advertenties in het Display Netwerk. 

• Conversies: Conversies kunnen u helpen te ontdekken of uw advertenties bezoekersgedrag 
opleveren dat u waardevol vindt, zoals aanmeldingen of paginaweergaven. 

• Bereik en frequentie: Bereik is het aantal bezoekers dat aan een advertentie is blootgesteld. 
Een toegenomen bereik betekent dat een advertentie aan meer potentiële klanten wordt 
getoond, wat tot grotere bekendheid kan leiden. Frequentie is het gemiddelde aantal keren 
dat een bezoeker aan een advertentie is blootgesteld binnen een bepaalde periode. 
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3.4 Uw campagne optimaliseren 

U weet nu aan de hand van welke statistieken u uw advertentieprestaties kunt meten, maar u kunt 
die gegevens ook gebruiken om uw prestaties te verbeteren. Hieronder bespreken we hoe u dat 
doet. We laten u daarnaast zien hoe u uw campagne kunt optimaliseren op basis van uw 
bedrijfsdoel. 

Het rendement op uw investering verbeteren 
Over het algemeen wilt u zich waarschijnlijk richten op het verbeteren van uw conversiepotentieel 
door de juiste klanten voor uw bedrijf aan te trekken. Hier volgen enkele basisstrategieën en 
specifieke tips voor het optimaliseren van zoekwoorden, advertentieteksten, biedingen en 
budgetten. 
 
Basismethoden voor het verbeteren van uw ROI 
Als u merkt dat veel bezoekers op uw advertentie klikken, maar niets kopen of niet de gewenste 
actie ondernemen, kunnen de volgende stappen u wellicht helpen uw conversies en ROI te 
verbeteren: 

• Gebruik een bestemmingspagina die relevant is voor uw advertentie: Wanneer klanten op 
uw advertentie klikken, verwachten ze een webpagina te zien over het product, de 
aanbieding of de informatie die in de advertentie wordt beschreven. Als ze niet direct vinden 
wat ze zoeken, is de kans groot dat ze uw site verlaten zonder iets te kopen of zich aan te 
melden voor uw service. Zorg ervoor dat aanbiedingen en kortingen uit de advertentietekst 
op de bestemmingspagina worden weergegeven. 

• Gebruik zeer specifieke zoekwoorden en advertentieteksten: Als u algemene zoekwoorden 
en advertentieteksten gebruikt, kan een klant op uw site terechtkomen in de 
veronderstelling iets te vinden wat u niet aanbiedt. Door getargete zoekwoorden en 
advertentietekst te gebruikten, zorgt u ervoor dat uw advertenties alleen worden 
weergegeven bij zoekopdrachten die relevant zijn voor uw product of service. 

• Pas uw biedingen aan: Voor elk zoekwoord gaat het er uiteindelijk om hoe de waarde van 
het zoekwoord zich verhoudt tot de kostprijs ervan. Voor zoekwoorden die winstgevend 
blijken te zijn, kunt u het bod verhogen, zodat de advertentie vaker wordt weergegeven en 
er meer verkeer wordt gegenereerd. Voor zoekwoorden die niet winstgevend zijn, kunt u de 
biedingen verlagen om uw kosten te verlagen. U kunt deze zoekwoorden desgewenst ook 
verwijderen. 

• Voeg succesvolle sites toe als plaatsingen: Voor campagnes die worden uitgevoerd in het 
Display Netwerk, worden op het tabblad 'Plaatsingen' alle webpagina's, apps en video's 
vermeld waarin uw advertenties zijn weergegeven. Als uw advertentie bijzonder goed 
presteert op een bepaalde website, kunt u die website toevoegen als een zelfgekozen 
plaatsing. 

 
Tips voor zoekwoorden 

• Gebruik uitsluitingszoekwoorden om ongewenste klikken uit te sluiten: U kunt 
uitsluitingszoekwoorden gebruiken om te filteren op zoekopdrachten voor verschillende 
producten of diensten, zoekopdrachten die niet relevant zijn voor uw bedrijf of mensen die 
waarschijnlijk geen aankoop zullen doen. 

• Verwijder dubbele zoekwoorden: Op Google wordt voor een bepaald zoekwoord slechts één 
advertentie per adverteerder weergegeven. U hoeft dezelfde zoekwoorden dus niet op te 
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nemen in verschillende advertentiegroepen of campagnes. Aangezien het beter presterende 
zoekwoord uw advertentie vaker zal activeren, verwijdert u het dubbele zoekwoord dat het 
slechtst presteert. Het opnemen van dubbele zoekwoorden is wel toepasselijk voor 
campagnes die verschillende geografische regio's targetten. 

• Optimaliseer slecht presterende zoekwoorden: Het is van essentieel belang uw 
zoekwoorden regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat ze allemaal goed presteren 
en een goede ROI behalen. Als een zoekwoord niet rechtstreeks betrekking heeft op uw 
bedrijf, website en advertentietekst, activeert het zoekwoord vertoningen en klikken die 
waarschijnlijk niet worden omgezet in acties die belangrijk voor u zijn, zoals aankopen of 
registraties. Hier volgen enkele belangrijke statistieken aan de hand waarvan kan worden 
vastgesteld of een zoekwoord goed presteert: 

• Zoekwoorddiagnose: Als u een zoekwoorddiagnose uitvoert, krijgt u een gedetailleerd 
overzicht van de kwaliteitsscore van elk zoekwoord, evenals verbetertips. Als u een diagnose 
voor uw zoekwoorden wilt uitvoeren, plaatst u de muis op de dialoogballon naast de status 
van een zoekwoord op het tabblad 'Zoekwoorden'. Er wordt een Help-ballon met informatie 
weergegeven. 

• Biedingen voor eerste pagina: Bekijk de geschatte biedingen voor de eerste pagina van uw 
zoekwoorden. Geschatte biedingen geven een schatting van de CPC-biedingen (kosten per 
klik) die nodig zijn om uw advertenties op de eerste pagina van de Google-zoekresultaten 
weer te geven wanneer een zoekopdracht exact overeenkomt met uw zoekwoord. Deze 
schattingen geven u een beter inzicht bij het plannen van uw biedstrategie. Ze zijn gebaseerd 
op de kwaliteitsscore en de concurrentie van adverteerders voor de betreffende 
zoekwoorden. 
 

Tips voor advertentieteksten 
• Doorgrond de koopcyclus: Bij het maximaliseren van uw ROI helpt het als u begrijpt in welke 

fase van de koopcyclus een klant zich bevindt: de bewustwordingsfase, de onderzoeks- en 
vergelijkingsfase of de koopfase. 

• Gebruik zoekwoorden om de echt geïnteresseerde kopers te scheiden van het online 
equivalent van etalagekijkers. Klanten die bijvoorbeeld zoeken met termen als 'recensies' of 
'beoordelingen' zijn het product nog aan het onderzoeken en doen in die fase waarschijnlijk 
geen aankoop. Als u inzicht heeft in de koopcyclus voor uw specifieke product of service, 
kunt u dergelijke klanten uitfilteren met behulp van uitsluitingszoekwoorden of ze naar een 
gedeelte van uw site leiden dat meer is gericht op het doen van onderzoek. 

• Ook de advertentietekst kan u helpen klanten in de juiste fase te bereiken. De call-to-action 
moet overeenkomen met de actie die u beschouwt als conversie, of dit nu een aanmelding, 
verzoek om meer informatie of een daadwerkelijke verkoop is. Conversiegerelateerde calls-
to-action scheppen de juiste verwachting voor klanten die zich in verschillende fasen van de 
koopcyclus bevinden. 

• Voeg extensies toe aan uw advertentie: Extensies leiden vaak tot een betere klikfrequentie 
(CTR) van uw advertenties. Afhankelijk van de producten of services die uw bedrijf biedt, 
kunt u verschillende typen advertentie-extensies gebruiken. Zo kunt u met sitelinkextensies 
links toevoegen aan uw website, waarmee mensen sneller kunnen vinden wat ze zoeken. Als 
u oproepextensies toevoegt, kunnen bezoekers telefonisch contact met u opnemen door op 
een knop te kikken en met locatie-extensies vinden ze uw dichtstbijzijnde winkel. 
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Tips voor biedingen en budget 
• Experimenteer met biedingen en budgetten om te zien wat het beste werkt: Test 

verschillende biedingsbedragen en budgetten en meet hoe effectief de wijziging is. Test 
biedingen op winstgevendheid en ROI en test budgetten op advertentiebereik. We raden u 
aan bedragen in kleine stappen aan te passen, zodat er voor uw zoekwoorden 
conversiestatistieken en prestatiegegevens kunnen worden verzameld met de nieuwe 
instellingen. Wacht ten minste een paar dagen voordat u een volgende wijziging maakt, 
zodat u over voldoende prestatiegegevens beschikt en een weloverwogen beslissing kunt 
nemen. 

• Wijs uw budget toe op basis van prestaties: Een belangrijk aspect van budgettering is ervoor 
zorgen dat u voor elke campagne het juiste budget instelt. Zoekwoorden die winstgevend 
zijn, wilt u waarschijnlijk voortdurend weergeven. Het campagnebudget moet dan wel hoog 
genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de campagne niet wordt beperkt door het budget. Als u 
voor bepaalde zoekwoorden de maximale hoeveelheid verkeer wilt genereren, moet u 
ervoor zorgen dat deze zoekwoorden deel uitmaken van campagnes waarvoor de dagelijkse 
besteding niet steeds het dagbudget bereikt. Ken een prioriteit toe aan uw producten of 
services en koppel vervolgens budgetten aan elke campagne op basis van prioriteit. Als uw 
totale advertentiebudget beperkt is, zoekt u budget in campagnes die ongebruikt budget 
hebben of niet goed converteren en wijst u dat budget opnieuw toe aan goed presterende 
campagnes die door het budget worden beperkt. 

• Pas uw zoekwoordbiedingen aan: Met conversiegegevens krijgt u een beter idee hoe 
winstgevend uw zoekwoorden zijn met uw huidige biedingen en kunt u bepalen welke 
zoekwoorden mogelijk beter presteren als u uw biedingen aanpast. 

• Van zoekwoorden die winstgevend zijn (zoals zoekwoorden met een hoge conversieratio en 
lage kosten), kunt u de maximale CPC-biedingen verhogen. De kosten nemen dan mogelijk 
toe, maar ook uw advertentiepositie en daarmee de zichtbaarheid van uw advertentie 
kunnen verbeteren. Een en ander kan leiden tot een hogere conversieratio en een hogere 
ROI. In sommige gevallen is het logisch om het bod voor een zoekwoord te verlagen, ook al is 
het zoekwoord winstgevend. Door het bod te verlagen, verlaagt u het gemiddelde bedrag dat 
u betaalt. Hierdoor levert het zoekwoord mogelijk meer winst op. 

• Van zoekwoorden die niet winstgevend zijn (zoals zoekwoorden met een lage conversieratio 
en hoge kosten), kunt u de maximale CPC-biedingen verlagen. Een lager bod zal de 
gemiddelde positie van het zoekwoord, het aantal vertoningen en het aantal gegenereerde 
klikken waarschijnlijk verlagen, waardoor u minder kosten maakt. Deze strategie kan niet 
alleen uw ROI voor slecht presterende zoekwoorden verbeteren, maar in sommige gevallen 
kan hierdoor tevens een deel van uw budget vrijkomen, zodat u dit kunt investeren in beter 
presterende zoekwoorden. 

• Gebruik advertentieplanning om uw biedingen gedurende de dag automatisch aan te 
passen: De functie 'Advertentieplanning' bevat een geavanceerde instelling waarmee u de 
prijs voor uw advertenties gedurende een bepaalde periode kunt aanpassen. Gebruik de 
functie voor bodaanpassingen in 'Advertentieplanning' om de volgende acties automatisch 
uit te voeren: 

• Uw CPC-biedingen verhogen met een bepaald percentage op dagen of tijden van de dag die 
voor u het meest winstgevend zijn. Als u bijvoorbeeld weet dat uw advertenties vóór 12:00 
uur de beste resultaten opleveren, kunt u gedurende die periode hogere biedingen instellen 
om meer vertoningen en klikken te ontvangen. 

• Uw CPC-biedingen verlagen op dagen of tijden van de dag wanneer weergave op een hoge 
positie niet leidt tot winstgevende klikken. 
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Uw naamsbekendheid in het Display Netwerk vergroten 

Met een campagne voor merkbetrokkenheid bouwt u aan de naamsbekendheid van en positieve 
associaties met uw bedrijf, producten en services. Klanten kunnen 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. 
 
We geven hier een aantal tips over het gebruik van targeting, rich media-advertentie-indelingen en 
CPM-bieden. 
 
Opties voor targeting 
U kiest en selecteert zogenoemde plaatsingen: Specifieke websites of gedeelten van sites in het 
Google Display Netwerk waar u de advertenties uit uw campagne wilt weergeven. U kunt sites 
selecteren op basis van specifieke onderwerpen of de doelgroep die u probeert te bereiken, of u 
kunt sites selecteren die voldoen aan de criteria van uw merkdoelstellingen. U kunt ook andere 
targetingopties toevoegen, zoals leeftijd, geslacht of interessecategorieën, om zo veel mogelijk 
mensen te bereiken zonder dat dit uw bereik significant beperkt. 
 
Advertentie-indelingen 
Interactie met de doelgroep is een van de belangrijkste doelen van een campagne voor 
merkbetrokkenheid en we raden u daarom aan rich media-advertentie-indelingen te gebruiken. Via 
het Display Netwerk kunt u klanten bereiken met tekstadvertenties, maar u kunt ook een reeks 
visuele indelingen uitproberen, zoals statische afbeeldingen, Flash-animatie en video. Als u 
bijvoorbeeld een videoadvertentie heeft gemaakt voor een lokale tv-zender, 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. 
 
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. 
 
Voorbeeld 
Antoine heeft voor Fiona over een bepaalde maand haar rendement op investering berekend. Hij 
heeft daarvoor haar totale kosten afgetrokken van het aantal conversies (d.w.z. de omzet uit haar 
campagne) en het resultaat gedeeld door de totale kosten: (€ 9500 - € 8000) / € 8000 = .18, ofwel 
een rendement op investering van 18%. 
 
Omdat Fiona haar ROI wil verbeteren, kijkt Antoine welke zoekwoorden resulteren in de hoogste 
kosten per conversie en verlaagt hij de biedingen voor de zoekwoorden die niet aan Fiona's 
doelstellingen voldoen. Op basis van gegevens uit het rapport 'Zoektermen' identificeert Antoine 
vervolgens een aantal voor Fiona's producten zeer relevante zoekwoorden en voegt die toe aan de 
campagne. Antoine maakt ook een paar wijzigingen in Fiona's advertenties. Hij voegt onder meer een 
duidelijke call-to-action toe om de verkoop te stimuleren en wijzigt de bestemmingspagina, zodat die 
relevanter is voor mensen die een aankoop willen doen. 
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