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Inzicht – website cijfers

week hebben we een gemiddelde CTR van 2,12% op de advertenties en 6.900 websitebezoekers. Terwijl een week eerder 
dat nog (maar) 2.800 bezoekers waren. Als we dieper in de analytics kijken valt verder op:

• Op maandag tussen 18.00 en 21.00 en vrijdag 20.00 en 22.00 wordt de site het meest bezocht

• 16,4% van de bezoekers is een terugkerende bezoeker, hij of zij heeft de site al eerder bezocht

• 64% van de gebruikers gebruikt een mobiele telefoon, 20% desktop en 16% tablet

• 24% van de bezoekers komt via social, waarvan 91% via Facebook

• Aandeel van mannelijke bezoekers is in een week tijd met 10% toegenomen

Sinds de start van de campagne op 1 mei hebben we steeds meer advertenties 
toegevoegd en nog belangrijker, zijn we tussentijds gaan optimaliseren (de niet 
werkende campagnes zijn uitgezet, targeting is aangepast etc.). We zien een duidelijke 
stijgende lijn in websitebezoekers. De campagne draait nu bijna op volle kracht en we 
hebben nog ruim 9 weken te gaan volgens de officiële planning. Daarmee verwachten 
we de voorspelde resultaten te kunnen behalen. Als we alleen kijken naar afgelopen



Cijfers online campagne (totaal)

week gestopt vanwege tegenvallende resultaten. We zien dat de search campagne de hoogste CTR-score haalt maar dat 
je daarentegen wel de hoogste kosten per klik betaald. Vooral bannering levert mooie resultaten met een lage kost per 
klik. Deze week voegen we ook een remarketing – banner campagne toe. We verwachten dat de CTR-score dan nog meer 
verhoogd. Op de volgende pagina’s lichten we de resultaten nog iets verder toe 

In onderstaande tabel zien we het overall resultaat van de online campagne tot 25 mei. 
Op 1 mei zijn we gestart met de eerste 5 advertenties op social (FB & LinkedIn). Op 8
mei zijn we gestart met de search campagne en op 15 mei met de banner campagne. 
Op de volgende pagina’s gaan we nog iets verder in op elk kanaal, maar over het 
algemeen zijn de resultaten in lijn met, en zelfs iets boven verwachting. De boodschap 
in huidige vorm sloeg op LinkedIn niet aan, deze campagne is sinds iets meer dan een 

BASIC RESULTATEN ONLINE CAMPAGNE - (t/m 25 mei)

Weergaven Klikken CTR CPC BUDGET
FACEBOOK/INSTA 435.699 6.122 1,41% €         0,20 €  1.246,00 

SEARCH 64.889 1.382 2,13% €         0,32 €     440,00 

BANNERING 553.991 10.907 1,97% €         0,05 €     499,93 

LINKEDIN 21.838 59 0,27% €         2,82 €     166,50 

WEBSITE RESULTATEN

TOTAAL 1.076.417 18.470 1,45% €         0,85 €  2.352,43 

DOELEN CAMPAGNE 1.800.000 41.000 2.2% 16.000



Inzicht – cijfers Google ads

(zoekwoord Brabant Leert). Maar het opbouwen van een goede organische positie kost veel tijd en je wilt wel dat mensen 
die actief zoeken naar jouw website, je ook kunnen vinden. Voor nu concluderen we dat de campagne goede resultaten 
boekt, maar dat we blijven optimaliseren waar dat kan. Rechts boven zie je een voorbeeld van de best scorende 
advertentie 

Dan de banner campagne. Deze campagne levert enorm veel vertoningen op, wat bijdraagt aan naamsbekendheid onder 
Brabanders, maar gelukkig levert het ook behoorlijk wat klikken en bezoekers op. Na een kleine week leek de horeca 
banner niet goed aan te slaan, maar sinds het aanpassen van de targeting is deze campagne enorm relevant gebleken 
(CTR van 4,48%). Ditzelfde willen we ook voor de ‘sport’ banner proberen te creëren. Vandaag is de targeting voor deze 
banner aangepast en we houden in de gaten of deze nu hoger gaat scoren. Mocht dit niet het geval zijn dan adviseren we
om deze te stoppen en het budget elders te gebruiken. Tot slot gaan we vanaf deze week ook inzetten op advertenties via 
YouTube, hiervan verwachten we geen enorm hoge CTR (uit ervaringen weten we dat mensen niet snel YouTube / de 
video die ze kijken verlaten), maar het draagt wel bij aan het vertoningen en dus de bekendheid van het platform. 
Daarnaast hebben inmiddels veel mensen de website bezocht, deze mensen willen we herinneren aan hun bezoek. We 
stellen dus een remarketing campagne in. 

Allereerst de search campagne: we zijn gestart met een breed palet aan 
zoekwoorden, van opleiding, tot ‘ik verveel me’, tot vacatures. Na een

week hebben we hier en daar al wat bijgeschaafd. Zo bleek vacatures een enorm 
zoekvolume te hebben: we werden dus veel vertoond. Maar er werd weinig geklikt, 
en de klikken die er waren, klikten binnen een korte tijd weg. Hieruit concluderen we 
dat Brabanders die zoeken op vacatures, niet op zoek zijn naar de content die wij te 
bieden hebben. In onderstaande tabel zien we dat de meest relevante zoekwoorden 
‘opleiding’, ‘leren’, ‘cursussen’ en uiteraard ‘Brabant Leert’ zijn. Het is eigenlijk gek 
dat je moet betalen voor mensen die rechtstreeks zoeken naar je website



Inzicht – cijfers social ads

campagnes live: 5x persona met basisboodschap, carrousel met diverse cursussen, 
campagne op mannen gericht, remarketing. Tussentijds is gebleken dat ook de 
advertenties op insta stories niet effectief bijdroegen en deze zijn ook gepauzeerd. 
In onderstaande tabel zien we de volgende opvallendheden: 

• 4 remarketing advertenties staan in de top 8. Deze doen het vooral qua CTR erg goed. Hierbij moeten we wel oppassen 
dat we mensen niet overladen met remarketing. Dus frequentie blijven managen. (rechtsboven zien we de 
remarketing – horeca banner die momenteel de hoogste CTR heeft). 

• De algemene advertentie scoort met CTR van 3,84% nog steeds erg goed, dus we hoeven niet altijd heel specifiek te 
zijn of te targeten. Met de algemene boodschap voelen veel mensen zich ook aangesproken.

• Sinds we het advertentiedoel van de carrousel met cursusaanbod hebben gewijzigd naar verkeer zijn de resultaten 
enorm verbeterd en draagt enorm bij aan het resultaat van de campagne

• De CPC voor social ligt gemiddeld wel flink hoger dan die voor banner en search, we kunnen nog een keer kijken of we 
erachter kunnen komen welk soort bezoekers bijvoorbeeld het meest lang op onze website blijft

We zijn nu ruim drie weken aan het adverteren 
via social. Daaruit is gebleken dat LinkedIn niet 
effectief bijdroeg aan het resultaat: 
websitebezoekers. Deze campagne hebben we 
dus na anderhalve week gestopt. Op 
facebook/insta zijn we inmiddels met de volgende



Acties
Zoals afgesproken houden we continue de cijfers in de gaten en sturen we 
bij zodra we signaleren dat er iets beter kan of bijvoorbeeld niet werkt. 
Afgelopen week zijn de o.a. volgende acties uitgevoerd: 

• Er is een speciale social campagne ingesteld. gericht op mannen om 
het aandeel mannelijke websitebezoekers te verhogen

• Remarketing campagne op websitebezoekers ingesteld (via social
advertising)

• De advertenties op Insta stories zijn gestopt (erg lage CTR)

• Horeca persona op google ads aangepaste targeting

• ZZP persona op google ads aangepaste targeting

• Zorg persona op google ads aangepaste targeting

• Search campagne geoptimaliseerd (zoekwoorden gepauzeerd en extra 
zoekwoorden toegevoegd)

• Remarketing doelgroepen toegevoegd (google ads)

• YouTube video gemaakt ?? 

Adviezen

We gaan en/of adviseren om de volgende stappen te ondernemen:

• De targeting van de sport banner (via google) wordt aangepast

• Remarketing campagne via google wordt gestart vanaf dinsdag

• De geanimeerde video wordt begin van de week afgerond, daarna 
z.s.m. starten met adverteren via YouTube bij akkoord

• Budgetten gaan we iets verhogen / verschuiven op de goed scorende 
advertenties 

• We willen wat specifieke cursussen uitlichten op social en LinkedIn > 
voorkeur vanuit project ligt op techniek / digital 

• Daarnaast blijven we continue bijsturen en optimaliseren 

Planning belangrijke data / gebeurtenissen korte termijn: 

• Sportscholen nog steeds gesloten (we spelen hier deze week op in)

• 1 juni 12:00 uur horeca open

• 2 juni middelbare scholen deels open

• 8 juni basisscholen volledig open


