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ONLINEMARKETING

vertrouw niet alleen op de statistieken van google analytics

Verder kijken dan 
Google lang is
Marketeers nemen nog vaak beslissingen die gebaseerd zijn 

op een combinatie van onderbuikgevoel, ervaring en data uit 

Google Analytics. Het is onverstandig om uw beslissingen al-

leen op deze informatie te baseren. Het kan uw bedrijf ook on-

nodig veel geld kosten. Maakt u al gebruik van de verschillende 

beschikbare technieken voor volledige data en feiten?

OOp strategisch niveau is de laatste 
klik bij Google Analytics vaak het uit-
gangspunt. Het gevolg hiervan is dat 
u het hele traject vóór deze laatste klik 
niet meeneemt in uw beslissingen ten 
aanzien van media-inkoop. Dit terwijl 
het voortraject juist belangrijker is. 
Daarnaast: Google is zowel verkoper als 
inkoper van advertenties. De zoekma-
chine wil immers dat u zo veel mogelijk 
gebruikmaakt van haar kanalen. De 
onvolledige Analytics helpt daarbij.

Inkrimpen

Waar het om gaat, illustreren de afbeel-
dingen in bijgaand kader: retargeting en 
video zijn belangrijke influencers binnen 
het conversiepad (linker taartdiagram), 
de meeste conversies in dit voorbeeld 
worden afgesloten door SEO (rechter 
taartdiagram). Op deze ‘closers’ worden 
vaak de beslissingen gebaseerd. Kijkt u 
alleen naar de ‘closers’, dan zult u als 
marketeer de kanalen video en retarge-
ting uitzetten of drastisch inkrimpen, en 
focussen op SEO. U zult dan zien dat uw 
conversies teruglopen. De invloed van de 
‘influencers’ op de conversies wordt nog 
te vaak onderschat of genegeerd. 

Google Analytics is dus niet volledig. 
Maar wat moet u dan? Er zijn verschillen-
de onafhankelijke technologieën beschik-
baar die de volledige klantreis in kaart 
brengen. Alle kanalen binnen de custo-
mer journey hebben een bepaalde waarde 
waardoor u een realistische basis heeft 
om uw attributiemodel op te baseren. 
Een onafhankelijk attributieplatform 
brengt de gehele keten in kaart en beoor-
deelt niet alleen de succesvolle journey‘s, 
maar ook de onsuccesvolle. Deze zijn 

namelijk minstens zo belangrijk. Een 
prettige bijkomstigheid van een onaf-
hankelijk attributieplatform is dat u elk 
ingezet kanaal een geldelijke (€) waarde 
kunt geven, afgestemd op de door u 
gestelde KPI’s. Onbeantwoorde vragen 
van marketeers wat de ROI per kanaal 
is, behoren daarmee tot het verleden.

Invloed

Wat u wilt bepalen is de waarde van de 
video waarop niet geklikt is maar die wel 
is gezien door iemand die iets gekocht 
heeft. Ook belangrijk is om te kijken 
welke invloed de verschillende kanalen 
op elkaar hebben en te voorspellen wat er 
gebeurt als u een kanaal uitzet. Met deze 
inzichten kunt u nauwkeurig optimalise-
ren en een goede budgettaire verdeling 
maken tussen alle kanalen die u inzet. 
Dus: niet meer budget voor hogere pres-

Google Analytics richt zich op het eind-
traject (closers), waarbij de rol van de
influencers onderbelicht blijft.

Google Analytics zet u
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taties, maar een betere verdeling geba-
seerd op de juiste data van de bestaande 
budgetten is waar u blij van zou moeten 
worden. Vijf stappen om te beginnen met 
het verkrijgen van de juiste inzichten:
1 Breng álle onlinekanalen zo ver moge-

lijk in kaart.
2 Geef heldere antwoorden op de doel-

stellingen.
3 Bepaal de kosten en opbrengsten per 

kanaal. Zo wilt u duidelijk kunnen 
zien wat elke advertentie, banner, vi-
deo, blogpost of e-mail u niet alleen 
kost, maar ook oplevert.

4 Leg alle rapportages naast elkaar en 
probeer ze niet te vergelijken. Dit doet 
u alleen om te kijken wat voor infor-
matie u nu verzamelt.

5 Bepaal of de verzamelde informatie 
antwoord geeft op uw vragen. Bijvoor-
beeld: wat heeft de pre-roll spot ons op-
geleverd en wat zouden de conversies 
zijn als ik de retargeting-campagnes 
uitgezet zou hebben?

Komt u tot de conclusie dat u na stap vijf 
niet alle vragen heeft kunnen beantwoor-
den? Een attributieplatform kan u die 
antwoorden wel geven. Meten is nog al-
tijd weten!

Drempel

Feit blijft dat veel marketeers ‘opgevoed’ 
zijn met Google. De technologie achter de 
zoekmachine is dan ook toegankelijk, in-
telligent en sluit aan op de veel gebruikte 
advertentiekanalen. Het slimme model 
van het ‘gratis’ aanbieden van Analytics 
is dan ook voor veel adverteerders een 
drempel om over te stappen op een be-
taalde technologie. En als u tevreden bent 
met uw huidige inzichten, waarom zou u 
dan ook overstappen? Het bedrijf laat de 
laatste jaren alleen maar groei zien, maar 
waar die groei vandaan komt en wie er 
verantwoordelijk voor is, weet men al-
leen bij benadering. Tot de dag komt dat 
het minder gaat. Paniek, vergaderingen, 
data, lijstjes, nieuwe marketingstrate-
gieën, reorganisaties en geen uitbun-
dige personeelsfeesten meer. Dit alles 
gebaseerd op onderbuik en onvolledige 
data. Zolang het duurt, accepteren adver-
teerders nog steeds dat het rendement 

van 50% van hun marketingbudget niet 
te traceren is. Het zal wel goed zijn voor 
hun branding, en vast wel íets opleveren. 
Er is echter een verandering gaande.

Vergetelheid

De tijden dat er voor aannames forse 
budgetten beschikbaar zijn, raken lang-
zaam in vergetelheid. Een billboard langs 
de snelweg plaatsen voor veel geld zonder 
dat u weet wat het nu daadwerkelijk op-
levert, is niet voor elke adverteerder ac-
ceptabel meer (tenzij uw bedrijf een dus-
danige marktpositie heeft dat iedereen u 
toch wel kent). Voor reguliere bedrijven 
is het brengen van de juiste boodschap 
aan de juiste mensen en dit ook meetbaar 
maken van cruciaal belang. Niet voor 
niets is het targetten op doelgroepen of 
het bereiken van doelgroep via influen-
cers momenteel een van de meest popu-
laire methoden om product of diensten 
aan de man te brengen. Is ‘data’ dus het 
toverwoord? Vraag dat uw collega’s en ze 
zullen volmondig ‘ja!’ zeggen. Op basis 

van data neemt u de juiste beslissingen, 
terwijl u vroeger moest gissen. Maar aan 
welk kanaal en welke uiting moet de con-
versie worden toegeschreven? Nu komt 
de factor ‘mens’ om de hoek kijken om 
de data te interpreteren en in jip-en-jan-
neke-taal te communiceren aan collega’s.

Voer

Dit dynamische proces is continu on-
derhevig aan wijzigingen. Techneuten 
zijn hard bezig om ook de invloed en 
impact van offlineactiviteiten te koppe-
len aan online en deze zo veel mogelijk 
de werkelijkheid te laten benaderen. 
Algoritmes zullen worden geïntegreerd 
binnen de platformen. Op dat moment 
zal de hele marketingmix in een toepas-
baar model zichtbaar zijn, en dat gaat 
veel inzichten (lees: euro’s) opleveren.

Kenneth Wong is medeoprichter van online 
mediabureau Strictly Digital, en adviseert 
bedrijven over hun online media-activitei-
ten, e-mail: info@kennethwong.nl


