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2.1 ALGEMENE INFORMATIE  

Ga naar https://www.google.com/analytics/  

Het is aan te raden om het beheer te openen in             Google Chrome. Staat dit nog niet op je computer? Dan kan je 

het hier downloaden: https://www.google.be/chrome/browser/desktop/  

Klik op aanmelden en vul je inloggegevens in die u van ons hebt ontvangen.  

Vergeet niet, u dient over een Googleaccount te beschikken om gebruik te kunnen maken van Google Analytics.  

  

  

https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
https://www.google.be/chrome/browser/desktop/
https://www.google.be/chrome/browser/desktop/
https://www.google.be/chrome/browser/desktop/
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Wanneer u bent ingelogd in Google Analytics, komt u terecht op de startpagina. Deze pagina geeft u een overzicht 

van het aantal accounts dat u beheert. (indien meer dan één). Alsook vindt u bovenaan een menubalk voor alle 

onderdelen die beschikbaar zijn in dit programma: Startpagina, Rapportage, Aangepaste rapporten en 

Beheerder.   

 

 

Accounts die u eventueel beheert, indien dit er meer dan één zijn.   

De startpagina geeft dus een overzicht van het aantal accounts die je eventueel beheert alsook kan je links of rechts 

wisselen van account om de nodige gegevens op te vragen.     
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4.1  ALGEMENE INFORMATIE  

Rapportage is de meest interessante tool om een website te analyseren. Hier kunt u gegevens opvragen over:  

Doelgroep, Acquisitie, Gedrag en Conversies. Deze parameters vindt u links in het menu:  
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4.2 DOELGROEP  

4.2.1 Algemene informatie  

In het doelgroeprapport krijgt u een gedetailleerd overzicht van de parameters die hieronder worden vernoemd. 

Dit rapport wordt zeker gebruikt in Google Analytics aangezien u hier de nodige informatie vindt over uw website 

aangaande: sessies, gebruikers, paginaweergave, bouncepercentage, …   

  

TIP: U dient te kijken naar het aantal gebruikers om het uniek aantal gebruikers op uw website te analyseren voor 

de ingestelde periode. Sessies geeft namelijk het totaalaantal sessies weer op uw website voor de ingestelde 

periode. Indien een persoon 10x uw website heeft bezocht, wordt dit aantal volledig opgenomen bij het aantal 

sessies. Dit is niet het geval bij het aantal gebruikers.   

  

Belangrijke informatie om te analyseren in het doelgroeprapport is het gemiddeld aantal pagina’s per persoon 

alsook het bouncepercentage. Dit percentage dient zo laag mogelijk te liggen (30%-40%). Het bouncepercentage 

verwijst naar het aantal personen die op uw website terechtkomen en deze meteen terug verlaten. Dit percentage 

geeft dus ook een indicatie over hoe relevant de informatie op uw website is voor de bezoeker.   

  

 Geografisch  

o Taal & Locatie  

 Gedrag  

o Nieuwe vs. terugkerende klanten  

 Mobiel   

o Overzicht: % desktop, mobiel en tablet  

o Apparaten  
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4.2.2 Overzicht  

 

Helemaal bovenaan kunt u ook klikken op overzicht, dit geeft een gedetailleerd overzicht van alle gegevens met de nodige grafieken. U kunt dan ook 

rechtsboven bepalen voor welke periode u deze gegevens wenst op te vragen. Indien u een nog gedetailleerder overzicht wenst, kunt u steeds verder klikken op  

 
  

bijvoorbeeld:   taal, land, plaats, browser, …   
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4.2.3 Mobiel  

 

Om een vergelijking te maken tussen de mobiele gebruikers op de website gaat u naar Doelgroep > Mobiel > Overzicht. Deze parameter geeft een overzicht van 

het aantal bezoekers die uw website bezochten via desktop, gsm en tablet (uitgedrukt in %).   

Voor de meeste websites geldt de volgende vergelijking: 70% via desktop + 30% via gsm en tablet.   

Deze parameter geeft ook een indicatie over hoe geoptimaliseerd uw website is voor mobiele gebruikers (gsm) en of eventuele Adwords Campagnes (betalende 

advertenties) ook afgestemd zijn voor mobiele gebruikers en dus gebruiksvriendelijk zijn.  
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4.3 ACQUISITIE  

4.3.1 Algemene informatie  

Het acquisitierapport is interessant om een overzicht te krijgen over hoe bezoekers op uw website terechtkomen. 

U krijgt hier dus ook een overzicht van alle acties die werden ondernomen gedurende de ingestelde periode en 

welke acties het meest succesvol waren.   

 

Door het bestuderen van dit rapport kunt u ook bepalen op welke kanalen u bijvoorbeeld meer gaat inzetten.    

 

Hier een overzicht van de meest voorkomende kanalen:  

 Organische zoekresultaten   

o Bezoekers via zoekresultaten in Google / niet-betalend verkeer  

 Google Adwords   

o Bezoekers via betalend verkeer / advertenties  

 Directe  

o Bezoekers die meteen naar de website surfen  

 Social  

o Bezoekers naar de website komen via social media  

 E-mail  

o Bezoekers naar de website via mailings / nieuwsbrieven  

 Referral  

o Bezoekers naar de website door vermeldingen van uw website op een andere website.  
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4.3.2 Overzicht  

U krijgt een duidelijk overzicht van alle kanalen die de bezoekers gebruiken om op uw website terecht te komen. Ook hier kunt u telkens een specifieke periode 

bepalen waarvoor u de informatie wenst te ontvangen. U ontvangt een gedetailleerde vergelijking van: sessies, % nieuwe sessies en nieuwe gebruikers.   
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4.3.3 Kanalen  

Wanneer u meer informatie wenst over de kanalen, klikt u in het menu op alle verkeer > kanalen. Vervolgens verschijnt onderstaande grafiek. U vindt nu meer 

informatie over specifieke parameters per kanaal.   

 

Bij de parameters Sociaal en Campagnes vindt u meer informatie over het aantal bezoekers via social media of campagnes zoals uitgestuurde nieuwsbrieven. 
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4.4 GEDRAG  

4.4.1 Algemene informatie  

Het gedragsrapport geeft u meer inzicht in het gedrag van de bezoekers op de website. Het geeft een overzicht van 

de meest bekeken pagina’s en het verloop tussen verschillende paginaweergaves. Zo krijgt u meer informatie over 

wat de bestemmingspagina is van de bezoeker en wat de uitstappagina is van de bezoekers.   

 Bestemmingspagina:  

o Pagina waardoor de bezoeker op de website terechtkomt  

 Uitstappagina:  

o Laatste pagina die de bezoeker bekijkt alvorens de website te verlaten  

Indien een bepaalde pagina vaak voorkomt als uitstappagina, zou het dus voordelig zijn om deze pagina nader te 

bekijken. Mogelijk is de inhoud van deze pagina niet relevant of overbodig en dient deze aangepast te worden.   

4.4.2 Overzicht  

De overzicht spagina van het gedragsrapport geeft meer informatie over het aantal paginaweergaven, gemiddelde 

tijd op een pagina alsook bouncepercentage.   

Indien u meer informatie wenst over een specifieke pagina gaat u naar Gedrag > Site Inhoud > Alle pagina’s (zie 

4.4.3 Site-inhoud).  
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4.4.3 Site-inhoud  

De parameter site-inhoud en meer bepaald alle pagina’s geeft een overzicht van de meest bekeken pagina’s op de website. Wat hier ook interessant is, is om de 

tool secundaire dimensie te gebruiken. Hieronder een overzicht van secundaire dimensie > acquisitie > bronmedium. Vervolgens krijgt u een overzicht van de 

meest bekeken pagina’s op uw website alsook de bron van waar de bezoekers op deze pagina terechtkomen (Google, Adwords, Social Media, …). 

 
  

STAP 1:   Site-inhoud > alle pagina’s   
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STAP 2: Secundaire dimensie > Acquisitie > Bron/medium  
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Vervolgens krijgt u onderstaand overzicht en vindt u in de tweede kolom: Bron/medium. Deze kolom geeft ook een indicatie of uw acties/ campagnes opleveren.   

Voorbeeld: De pagina ‘xxx-xxx-xxx’ werd voor de opgegeven periode weergegeven voor bezoekers die op de website zijn geraakt via:   

- LinkedIn: 49 unieke paginaweergaves  

- Google CPC (Google Adwords): 32 unieke paginaweergaves  

- Flexmail: 32 unieke paginaweergaves 
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4.4.4 Gedragsstroom  

Het rapport gedragsstroom geeft een overzicht van het parcours dat de meeste bezoekers volgen op de website. Dit is interessant voor het analyseren van de 

website bijvoorbeeld bij een aankoop via de webshop. Zo krijgt u informatie over welke pagina’s voorafgaan aan het bevestigen van de aankoop of nog 

belangrijker, wat de uitstappagina is en bij welke pagina de meeste bezoekers dus afhaken alvorens de aankoop te bevestigen.   

 



   Handleiding Google Analytics  

 

 

  

4.5 CONVERSIES  

Het conversierapport geeft u meer informatie over wat de website nu effectief heeft opgeleverd. Hier zijn twee 

parameters belangrijk: doelen en e-commerce

   



 

 

4.5.1 Doelen  

Doelen worden ingesteld afhankelijk van hoe uw website is opgemaakt en wat u wilt meten:  

- Aantal contactformulieren  

- Aantal offerteaanvragen  

- …  
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4.5.2 E-commerce  

De parameter e-commerce is van toepassing wanneer u beschikt over een webshop. Deze moet dan gelinkt worden 

aan uw Google Analytics-account. Informatie die u ontvangt door deze parameter is:  

- Opbrengst  

- Transacties  

- Gemiddelde bestelwaarde  

- Specifiekere informatie  

o Vanuit welke actie/campagne de transactie komt  

   Bv. kortingsbon die werd verzonden via de nieuwsbrief. 

 

 


