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● Als je nooit valt, dan ga je niet hard genoeg.
● Zoek je grenzen op en probeer ze verleggen. 
● Leer van je fouten, sta weer op en ga door.

https://www.linkedin.com/in/svenholtman/


AGENDA

1. Website optimalisatie
2. Google AdWords
3. SEO
4. Facebook

A. Standaard (basis) mogelijkheden 
B. Advanced mogelijkheden
C. Next Steps

Krijg grip op de klantreis (customer journey) om meer bezoekers 
succesvol te transformeren tot een serieuze lead die tot concrete 

verkopen leiden.





WEBSITE OPTIMALISATIE
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Usability

http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk


Investeringen in website-optimalisatie zijn duurzaam



Website optimalisatie - Een rekensommetje

30.000 bezoekers x 2% conversieratio = 600 leads per maand

Éénmalige investering van € 1.000 in verkeer =
5.000 extra bezoekers (€ 0,20 CPC) x 2% conversieratio = 

éénmalig 100 extra leads

Éénmalige investering van € 1.000 in conversie optimalisatie = 
verhoging in conversieratio van 2% naar 2,25% =

30.000 bezoekers x 0,25% hogere conversieratio =
75 extra leads elke maand



Website optimalisatie - In ÉÉN zin

DON’T MAKE ME THINK



Website optimalisatie - Don’t make me Think



Website optimalisatie - Praktijkcase



Website optimalisatie - Praktijkcase

+187% stijging in 
conversieratio



Website optimalisatie - Praktijkcase



Website optimalisatie - Praktijkcase

+103% stijging in 
conversieratio



Website optimalisatie - Verleidingsprincipes

Zes wetenschappelijk bewezen verleidingsprincipes:

● Wederkerigheid
● Commitment en consistentie
● Sociale bewijskracht
● Sympathie
● Autoriteit
● Schaarste



Website optimalisatie - Verleidingsprincipes

Sociale bewijskracht



Website optimalisatie - Verleidingsprincipes

Autoriteit



Website optimalisatie - Verleidingsprincipes

Schaarste



Website optimalisatie - Verleidingsprincipes

Commitment en consistentie: Ook na de lead



Website optimalisatie - Tips

● Start het gesprek met je website bouwer en / of marketingverantwoordelijke
● Investering in traffic VS investering in conversie in kaart brengen.
● Zet elke gedachte tot twijfel om in een gedachte tot bevestiging

● Kijk kritisch naar je buttons (tekst, vormgeving, positionering)
● Je fysieke showroom is ook (altijd?) opgeruimd en up to date, dat moet je 

online showroom ook zijn.
● Test met verleidingsprincipes en monitor de veranderingen
● Werk Bottum-up. Begin bij formulier → productpagina → overzichtspagina



Website optimalisatie - Toolings

● Gebruik Google Analytics om te kijken welke pagina het meest effectief is om 
te testen.

● Gebruik Visual Website Optimizer om pagina’s te A-B testen.
● Gebruik Hotjar voor heatmaps om klantinteractie te achterhalen.

http://analytics.google.com
http://app.vwo.com
https://www.hotjar.com/1?utm_expid=.Z-quVbtcRqm1t9PfxGbi7Q.1&utm_referrer=


GOOGLE ADWORDS
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Google AdWords

● Google AdWords is GEEN 
rocketscience.

● Wat het moeilijk maakt zijn de 1001 
opties welke het systeem heeft.

● Verlies niet de essentie uit het oog! 



Google AdWords - De essentie

“Veel mensen maken de fout om een SEA 
campagne van een 8.5 naar een 9.5 proberen te 
brengen, terwijl ze niet inzien dat hun campagne 

feitelijk pas op een 7 staat” 

De essentie mist vaak!

“Eerst een goede en stabiele basis, daarna 
pas nieuwe features, beta’s en innoveren.”
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Google AdWords - De essentie

“Veel mensen maken de fout om een SEA 
campagne van een 8.5 naar een 9.5 proberen te 
brengen, terwijl ze niet inzien dat hun campagne 

feitelijk pas op een 7 staat” 

De essentie mist vaak!

“Eerst een goede en stabiele basis, daarna 
pas nieuwe features, beta’s en innoveren.”



Google AdWords - Uitsluitingswoorden

Uitsluitingswoorden belangrijk

Veel voetbal gerelateerde zoekwoorden in de Sparta E bikes campagne?



Google AdWords - Uitsluitingswoorden

Veel sneaker gerelateerde 
zoekwoorden in de Gazelle fiets 
campagne? 

Denk ook aan:

● oude jaartallen (bouwjaren) 
in een ‘nieuw’ campagne

● woorden als klacht, schade, 
review, test



Google AdWords - De 80/20 regel

80/20 OVERAL op van toepassing. Ook buiten SEA. 

● Besteed 80% van je tijd aan de 20% campagnes welke je meeste leads 
opleveren 

● Maak een High Potential Campagne (de campagne waar al je goed 
renderende keywords (veel leads / lage prijs) zich bevinden)

Investeer 80% van je tijd in...

● Welke 20% van je zoekwoorden presteren het beste?
● Welke 20% van je advertenties presteren het beste?
● Welke 20% v/d pagina’s presteren het beste?

                                         … en zorg dat hier de Gouden Driehoek op werkt



Google AdWords - Advanced

Zoekwoord:
‘Renault Captur’ 

Klant intentie onduidelijk:
- Aanname = New sales
- Pagina = Sales ingericht!

Test: 
Pagina + ads generiek 
insteken



Google AdWords - Advanced

RLSA: “Mensen die op je site zijn geweest en vervolgens (nogmaals) een 
zoekopdracht op Google doen”

● Meer bieden voor hogere adv positie → en dus meer opvallen
● Andere advertentie laten zien → beter inspelen op behoefte
● Een andere landingspagina laten zien → beter inspelen op de behoefte
● Vergelijkingen maken met vreemd merk → voor de twijfelaars



Google AdWords - Advanced

< 20% zoekt online

> 80% is online (blogs, fora, nieuws, social, mobiel, youtube, e-mail) maar zoekt niet

Bereik mensen in de fases ZIEN en DENKEN en bereik hierdoor meer leads in de 
fase DOEN



Google AdWords - Voor de über specialist



SEO
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SEO - Unieke Content

Huidig

● Geen focus want te tijdrovend & 
resultaat is onzeker.

● Kopie / Plak van importeur of 
concullega.

● Dubbele content achterhalen
○ Kopieer een stukje van je (SEO) 

tekst (3 a 4 zinnen)
○ Plak deze tussen 

“aanhalingstekens” in de Google 
zoekbalk. 

○ Resultaat: alle websites met exact 
dezelfde tekst

Tips

● 80/20 → Begin met High Potential 
pagina’s (veel bezochte product / 
modelpagina’s.)

● Gebruik aangeleverde content en 
herschrijf deze → niet zelf het wiel 
hoeven uitvinden.



SEO - Pagina snelheid

● V.a. 1 juli onderdeel van je 
mobiele ranking.

● Impact op de Gebruiker / 
Verkoop & Omzet.

https://nicklink.nl/2017/04/18/snelle-laadtijd-website-verslaat-goede-content/



SEO - Test je laadtijd

● PageSpeed Insights
● 80/20 regel = Focus op de quick-wins = 

Impact VS Effort

1. Gebruik Google Analytics om te kijken
hoe huidige conversie en laadsnelheid 
zijn.

2. Gebruik de tool om 
snelheidverbeteringen te achterhalen

3. Schakel met verantwoordelijken om 
verbeteringen door te voeren.

4. Meet het effect 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


SEO - Metatags (Titles & Descriptions)

Wat zijn Metatags (Titels & Descriptions)?

https://metatags.nl/metatags-algemeen/wat-is-de-metatag-title-meta-name-html-title-tag



SEO - Metatags (Titles & Descriptions)

● Update 2018: Google biedt mogelijkheden voor bijna 2x zoveel ruimte in de 
description (tot wel 320 tekens)

● Google wil zelfsturend zijn. De kans wordt groter dat iemand het antwoord op 
zijn vraag al vindt zonder Google.nl te hoeven verlaten. 



SEO - Google Trends

Google Trends

https://trends.google.nl


SEO Advanced - Non provided data

Gebruik ‘KEYWORD HERO’ om de data te achterhalen in Google Analytics

VOOR NA

https://keyword-hero.com


FACEBOOK
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Facebook

https://www.facebook.com/business/products/ads



De veranderingen binnen Facebook

● Gratis (organisch) bereik bijna nihil (2%) Organisch boosten d.m.v. Ads
● Content van Vrienden en Familie wordt weer belangrijker*

○ Minder ruimte voor Brands en Publisher 
○ Meer Advertenties noodzakelijk ter compensatie

https://digiday.com/marketing/organic-reach-facebook-dead-advertisers-will-spend-reach-facebooks-feed-purge/

https://digiday.com/marketing/organic-reach-facebook-dead-advertisers-will-spend-reach-facebooks-feed-purge/


Facebook - Advertising war!

It’s Advertising war!

● Banner blindheid begint eerder regel dan uitzondering te worden
● Tijd om creatief te zijn wil je opvallen. 



Facebook - Praktijkcase

Op dealerniveau wordt er meer en meer aan brand awareness gedaan. Branding 
voor het merk wat ze voeren maar ook branding voor hun eigen corporate 
identiteit. Ze maken zelf content door bestaande content van de importeur te 
bewerken en te voorzien van een eigen sausje. 

https://docs.google.com/file/d/0ByVXyWU8mQZqb0ZKaUpmQklyY3c/preview
https://docs.google.com/file/d/13GNH8ZWMtAfDeIkl2pKFtBdRAm99ARi9/preview


Facebook - Praktijkcase

● Opvallende visuals
● Doorlopende achtergrond     

Zelf aan de slag → facebook.com/business/help

 

https://www.facebook.com/business/help


Facebook - Praktijkcase

Facebook Lead Ads

● Voor een aantal Belgische autodealers. 
● Website was nog niet gericht op leads
● Leads worden binnen Facebook behaald. Klant komt niet op website

Maar ook als retargeting. 

● Mensen zijn al wel op de site geweest maar hebben geen aanvraag gedaan
● We proberen de aanvraag via FB Lead Ads alsnog te realiseren.



Facebook - Praktijkcase



Social- Tijdstip van content plaatsen

https://blog.hubspot.com/marketing/best-times-post-pin-tweet-social-media-infographic



Social- Tijdstip van content plaatsen

https://blog.hubspot.com/marketing/best-times-post-pin-tweet-social-media-infographic



Facebook - Next steps

Facebook Messenger

● Direct Contact / Personal support
● Mogelijkheid tot adverteren

Idem voor zakelijk Whats-app gebruik

● Al ‘hot’ binnen de banken en verzekeringssector
● Kwestie van tijd alvorens gemeengoed binnen mobiliteitsbranche



Facebook - Next steps

● Potentie binnen FB ligt op video gebruik
● Creëer content met een ‘mobile first’ mindset
● Grotendeels gebruik + adv budget is op mobiel



Resumé



Resumé

● Stilstand is meer dan achteruitgang. Ook als je intern nu (ruim) je targets haalt 
komt er een moment dat de trend van digitalisering je voorbij gaat. Wees 
daarom voorbereid om direct te schakelen wanneer dit moment zich zal 
aandienen. 

● Verzamel de mensen om je heen (intern / extern) en ga ook zelf ook proactief 
op zoek naar de nieuwe stap die jij nodig acht om mensen in je showroom / 
winkel te krijgen

● Gebruik je tijd o.b.v. 80/20 inzet → Impact vs Effort



Resumé

Krijg grip op de klantreis (customer journey) om meer 
bezoekers succesvol te transformeren tot een serieuze 
lead die tot concrete verkopen leiden.



Vragen?
sven@dtcmedia.nl

linkedin.com/in/svenholtman

mailto:sven@dtcmedia.nl

