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INTRODUCTIE

Hoe analyseer ik gratis mijn website?

Google Analytics vertelt je onder meer hoe bezoekers 
op je site zijn gekomen, wat de meest populaire on-
derdelen van je website zijn, wat jouw klanten hebben 
gedaan op je site en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld 
bij je doorbrengen.

Inhoud van de brochure

Een stappenplan om te starten  p 4
met Google Analytics

Béate Vervaecke,  p 9
een expert op vlak van Google Analytics
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Een stappenplan om te starten met Google Analytics:

Hoe maak ik een profiel aan en gebruik ik 
Google Analytics?

1. Maak een profiel aan op www.google.com/intl/
nl_ALL/analytics/ Heb je al een Google account? 
Dan kun je inloggen met je Gmail-gegevens (ga 
naar stap 2). Nog geen account? Maak hem dan 
op deze website aan. Dat doe je door het aan-
meldformulier in te vullen, een gebruikersnaam en 
wachtwoord te kiezen en de link in de verificatie in 
je mailbox aan te klikken. 

2. Klik op de website van analytics op ‘analytics ge-
bruiken’ en in de volgende pagina op aanmelden’. 

3. Vul in het formulier de URL van je website in, kies 
een accountnaam (om straks je website te kunnen 
herkennen in de statistieken), stel de tijdzone in en 
klik op ‘doorgaan’.

4. Lees de gebruiksvoorwaarden en ga – als je ze 
accepteert – akkoord. Klik op ‘nieuwe account 
aanmaken’.

5. Om je website aan je net aangemaakte account-
naam te koppelen, moet je de code die Google zo-
juist voor je heeft aangemaakt, op iedere pagina in 
je website plaatsen. Tijdens het aanmelden wordt 
duidelijk aangegeven welke code dit is: ‘kopieer de 
volgende code op elke webpagina waar u conver-
sies voor wilt bijhouden’. Je plaatst deze code in de 
broncode van je pagina’s, direct vóór de -tag (dat 
is meestal de laatste code in de broncode van je 
pagina’s).
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Hoe werkt Google Analytics?

Je hebt Google Analytics opgezet, tijd om er je voor-
deel mee te gaan doen. Via de functie ‘rapporten 
weergeven’ van je account kun je de statistieken over 
jouw website inzien. Je ziet daar bijvoorbeeld het 
aantal bezoeken, paginaweergaves, het aantal pagina’s 
per bezoek, het bouncepercentage en de gemiddelde 
tijd op je website. 

Een aantal handige functies:
• Klik op het kopje ‘bezoeken’ en kies voor de optie 

‘twee statistieken vergelijken’. Daarmee kun je 
bijvoorbeeld het aantal bezoeken, de gemiddelde 
tijd per bezoek of het bouncepercentage in twee 
periodes met elkaar vergelijken, door rechts op de 
datum te klikken en te kiezen voor de optie ‘verge-
lijken met vorige’.

• Kijk bij ‘Overzicht naar verkeersbronnen’ via 
welke weg bezoekers naar je website komen. Het 
taartdiagram laat zien hoeveel mensen er via een 
zoekmachine op je site komen, hoeveel via een 
verwijzing op een andere website en hoeveel 
door direct jouw URL in te typen. Door op ‘rapport 
weergeven’ te drukken, zie je via welke zoekma-
chines en zelfs via welke zoekwoorden mensen 
bij je komen. Handig middel dus om te kijken of je 
wat betreft SEO voor de juiste zoekwoorden hebt 
gekozen.

• Nieuwsgierig naar de herkomst van je bezoekers? 
Klik onder bezoekerstrends (menu links) op ‘kaar-
tenoverlay’ en je ziet op een wereldkaart hoeveel 
bezoeken uit welk land je hebt gehad. Door 
vervolgens op Nederland - of een ander land - te 
klikken, kun je kijken hoeveel bezoeken uit welke 
specifieke plaats je krijgt, hoelang deze bezoekers 
op je site blijven hangen wat deze bezoeken je op-
leveren. Handig als je wil kijken waar je doelgroep 
zich bevindt (voor bijvoorbeeld de opening van 
een nieuw filiaal).

• Door in ‘verkeersbronnen’ te kiezen voor ‘zoek-
woorden’, kun je bekijken hoe je campagnes 
via Adwords het doen. Wil je weten hoeveel 
webshop-bestellingen en hoeveel bezoeken je via 
hoeveel betaalde zoekwoorden hebt gehad? Op 
deze manier kom je erachter!
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Maar je kan nog meer met Google Analytics…

1. Een periode selecteren
In Google Analytics kun je rechtsboven een periode 
selecteren waar je de statistieken van wilt bekijken. 
Toch zien we mensen vaak klungelen met het selecte-
ren van een periode. En eerlijk gezegd, het vergt ook 
wat oefening om een periode te selecteren, zeker als je 
deze wilt vergelijken met een andere periode. Een veel 
gekozen periode is een maand. Dat kun je heel snel 
doen door te klikken op de naam van de betreffende 
maand. Dat scheelt een aanzienlijk aantal klikken!
 

2. Gewogen sorteren
Statistieken in rapporten wil je soms sorteren van hoog 
naar laag of andersom. Zeker bij bouncepercentages 
levert dat niet altijd het gewenste resultaat op. Je 
krijgt dan bijvoorbeeld bovenaan verkeersbronnen te 
zien die heel weinig bezoekers hebben gegenereerd 
(bijvoorbeeld slechts één bezoeker) met bounceper-
centages van 100%. In dat geval wil je natuurlijk de ver-
keersbronnen zien met een hoog bouncepercentage, 
die er echt toe doen, met andere woorden: die redelijk 
veel bezoekers naar je website genereren.
De functie ‘gewogen sorteren’ biedt dan uitkomst. Het 
plaatst de verkeersbronnen bovenaan met relatief 
gezien de meeste bezoekers en de hoogste bounce-
percentages. Zo heb je gelijk alle verkeersbronnen bij 
elkaar die de meeste aandacht nodig hebben (of juist 
helemaal niet meer).
 

3. Navigatie-overzicht
Hoe kun je van een bepaalde pagina zien via welke 
pagina bezoekers daarop terecht zijn gekomen en 
waar ze vervolgens naar toe klikken? Een vraag die 
velen zich stellen. In Google Analytics is een rap-
port beschikbaar waarmee je bezoekerstromen op je 
website kunt analyseren. Maar eigenlijk is dit rapport 
veel te ingewikkeld. Een beter rapport, maar wel een 
beetje verstopt, zit onder ‘Gedrag’, dan ‘Site-inhoud’ 
en vervolgens ‘Alle pagina’s’. Als je vervolgens in het 
rechter gedeelte van je scherm op de tab ‘Navigatie-
overzicht’ klikt, kun je daarmee heel gemakkelijk van 
één specifieke pagina in kaart brengen hoe mensen 
daar op terecht zijn gekomen en naar welke volgende 
pagina’s is geklikt.
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4. SEO-zoekwoorden
Voor veel gebruikers van Google Analytics is het 
verdwijnen van het rapport met organische zoekter-
men erg lastig. Eén van de beste manieren om dit op 
te lossen is een account aan te maken bij de Google 
Webmaster tools, je website daar aan te melden en het 
te koppelen met Google Analytics. Een koppeling tus-
sen de Google Webmaster tools en Google Analytics is 
eenvoudig te maken in de beheerdersomgeving onder 
de Property-instellingen. Daarna zijn nieuwe rapporta-
ges over de vindbaarheid van je website in Google op 
verschillende zoekwoorden beschikbaar in het rapport 
dat je vindt bij ‘Acquisitie’ en dan ‘Zoekmachineoptima-
lisatie’.

5. SEO van specifieke pagina’s
Benieuwd hoe specifieke pagina’s in Google worden 
gevonden? Ook daar is een rapport over beschikbaar 
onder ‘Acquisitie’, ‘Zoekmachineoptimalisatie’ en ‘Be-
stemmingspagina’. In dit rapport krijg je van specifieke 
pagina’s te zien hoe vaak ze worden weergegeven in 
Google, hoe vaak er op wordt geklikt, de gemiddeld 
positie (ranking) en wat de CTR is. Handig om te con-
troleren of je SEO-inspanningen effect effect en wat je 
eventueel nog moet doen om het te verbeteren.

6. Title-tags in Google Analytics
We blijven nog even rapporten bekijken die handig zijn 
voor je SEO-inspanningen. Wil je een totaaloverzicht 
hebben van alle title-tags van je webpagina’s (met an-
dere woorden, hoe de titels van de zoekresultaten van 
je website er uit zien)? Google Analytics beschikt over 
een rapport op basis van paginatitels (title-tags). Dit zit 
onder ‘Gedrag’ en dan ‘Alle pagina’s’. Vervolgens kun je 
als primaire dimensie kiezen voor ‘Paginatitel’. Je krijgt 
nu een tabel met alle title-tags van je webpagina’s. Kies 
je nu als secundaire dimensie voor ‘Pagina’, dan heb je 
er ook gelijk alle bijbehorende url’s bij. Even een export 
maken naar Excel, en je hebt een fantastisch overzicht 
van alle title-tags en bijbehorende urls.
 

7. 404 pagina’s meten & 404 dashboard
Wanneer je alle 404-pagina’s bijvoorbeeld de pagina-
titel ‘Niet gevonden’ geeft, dan kun je met behulp van 
tip 6 heel makkelijk een rapport maken van pagina’s 
en bijbehorende urls die zijn weergegeven bij een 
404-melding. Doorloop eerst alle stappen onder tip 6. 
Geef dan in het zoekveld de paginatitel op van 404-pa-
gina’s, bijvoorbeeld ‘Pagina niet gevonden’. Je krijgt nu 
een overzicht van alle urls die een 404-melding heb-
ben weergegeven. Plaats vervolgens een 301 verwij-
zing op deze urls naar de juiste url.
Uitgebreide informatie rondom 404-pagina’s van je 
website kun je ook bundelen in een Google Analytics-
dashboard. Zelf hebben de mensen van Frankwatching 
er één gemaakt die je hier kunt downloaden en toe-
voegen aan je eigen Google Analytics dashboards.
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8. Totaaloverzicht en favorieten
Mensen vinden het altijd prettig om terug te kun-
nen naar het begin. Het totaaloverzicht van Google 
Analytics zit tegenwoordig onder de knop ‘Home’ in de 
navigatiebalk bovenin. Je ziet dan tot welke accounts, 
webproperty’s en dataweergaven je toegang hebt. In 
dit overzicht kun je ook markeren welke dataweerga-
ven je het vaakst gebruikt. Klik hiervoor op het ster-
icoontje voor de betreffende dataweergave. Als je in 
het totaaloverzicht rechtsboven op het ster-icoon klikt, 
krijg je alleen de dataweergaven te zien die je hebt 
gemarkeerd.
 
9. Nauwkeurigheid rapporten aanpassen
Rapporten in Google Analytics van vandaag en giste-
ren zijn nooit 100 procent nauwkeurig. De statistieken 
worden altijd op basis van een steekproef berekend. 
Dit wordt gedaan omdat Google Analytics tot 48 uur 
de tijd nodig heeft om gegevens te verwerken. Wil je 
de statistieken van vandaag toch zo nauwkeurig moge-
lijk laten weergeven, dan kun je de precisie aanpassen.
 
10. Rapporten opslaan als favoriet
Soms ben je druk bezig geweest om een bepaald rap-
port te maken (bijvoorbeeld het rapport onder 6). Als 
je het betreffende rapport later nogmaals wilt bekijken, 
is het niet handig alle handelingen weer opnieuw te 
moeten doorlopen. In al die gevallen is het handig om 
het rapport op te slaan als favoriet. Je doet dat door 
boven het rapport te klikken op ‘Snelkoppeling’. Het 
rapport is dan in één klik beschikbaar onder de rubriek 
‘Snelkoppelingen’ in het linker menu.
Je kunt Google Analytics rapporten sinds enige tijd ook 
opslaan in de favorieten van je browser. Rapporten zijn 
dan binnen één klik beschikbaar.
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Béate Vervaecke, een expert op vlak van Google Analytics

Tijdens de workshop op 7 juli 2015 gaf Béate 
Vervaecke ons wat meer inzicht in de wereld 
van Google Analytics. 

Uitleg van begrippen:
1. Aantal unieke bezoekers. bv:
 a.  Zoeken op werkcomputer – aankopen via 
 privécomputer
  > 2 unieke bezoekers
 b.  Computer wordt door 3 personen gedeeld, 
 iedereen heeft profiel
  > 3 unieke bezoekers
 c.  Computer wordt door het gezin gedeeld, 
 onder hetzelfde profiel
  > 1 unieke bezoeker
 d.  Ik wis mijn cookies
  > Nieuwe unieke bezoeker
 e.  Ik accepteer geen cookies
  > Niet meegeteld in de 
  webstatistieken

2. % nieuwe bezoekers: Het aantal bezoekers (op 
100) die voor de eerste keer op de website komen)

3. Bouncepercentage: Hoeveel bezoekers (op 100) 
maar één pagina van de website bezoeken en dan 
de website al verlaten.

4. Conversie: Een aankoop, of belangrijke pagina 
(=doelpagina) of gebeurtenis (=event) dat tijdens 
een bezoek minstens 1 keer opgevraagd wordt

Een uitgebreid verslag vind je terug op de website van 
PRISMA (http://www.prisma-voice.be/documentatie/
workshops/) 

Tot slot, voor alle mensen met een Android-telefoon of 
-tablet: je kunt de officiële Google Analytics app down-
loaden om snel de laatste statistieken van je website te 
bekijken op je telefoon of tablet.

Ps: kijk na hoe zoekmachinevriendelijke uw website is 
op www.woorank.com 

Interessante bronnen om je verder te verdiepen in 
Google Analytics:
Hayona
Frankwatching
Bloovi
Mkbservicedesk.nl
Een digitaal marketingplan in 100 dagen
AGconsult
Google Analytics - Helpdesk
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