
Hoe zet je Adwords succesvol in?



1. Paid vs. Organic Search?

•Adwords altijd inzetten, ook als je 
organisch op #1 staat.

•Adverteren op eigen brand name?



1. Paid vs. Organic Search?

•Tekst ads

•Gmail ads

•Call-only ads





2. Waar kan je Adwords voor inzetten?
(naast simpelweg meer klanten)

1. Testen van je landingspagina’s

2. Ontdekken van jouw propositie

3. Ontdekken van nieuwe zoekwoorden

4. Zichtbaarheid vergroten
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3. Hoe werkt Adwords?

•Zoekwoorden, advertenties, landingspagina’s
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•Quality Score



3. Hoe werkt Adwords?

•Biedingen





3. Hoe werkt Adwords?

•Zoekwoord match types



4. Adwords Strategie

•Zoekwoord strategie: High volume vs Long tail

•Campagne structuur: Geografisch, Budget, 
Zoekwoordthema

•Advertenties optimaliseren: A/B testen







5. Meetbaar maken van je resultaten

•Welke conversies meenemen?

•Waarde van conversies bepalen

•Belangrijkste KPI’s: CTR, Conversion Rate, 
CPC, CPA



6. Juiste zoekwoorden vinden

Gebruik de tools: 

•Keyword planner
•Ubbersuggest.io
•Answerthepublic.com



7 stappen naar een succesvolle campagne



1. Welke advertentievormen zijn er en 
hoe zet je die slim in?

•Text ads

•Gmail ads

•Dynamic search ads







2. Hoe betaal je minder voor een klik 
(Quality score)?

•Relevantie

•Advertentie optimalisatie: Hoge CTR

•Landingspagina



3. Welke Adwords tools zijn er en hoe 
zet je deze in?

•Google Analytics

•Google Tag Manager

•Ad preview tool



4. KPI's interpreteren en juist inzetten

•Kolommen instellen

•Bezoekerskwaliteit: bouncerates

•Conversies: attributions models



Belangrijkste KPI’s in Adwords
• Clicks: Klikken vanuit de advertenties naar de website

• Impressions: Aantal keer dat je advertenties is getoond

• CTR: Ratio tussen clicks en impressions

• Avg. CPC: Gemiddelde betaalde klikprijs

• Cost: Totale kosten

• Conversions: Totale behaalde doelen, zoals aanvragen

• Cost / conv.: Kosten per conversion

• Conv. rate: Ratio tussen clicks en conversions

• Bounce rate: Aantal bezoekers dat direct wegklikt op de site

• Avg. session duration: Gemiddelde aantal seconden per websitebezoek





5. Hoe optimaliseer je de campagne 
dagelijks?

•CPC: automatiseren

•Exacte zoekwoorden toevoegen

•Negatives



6. Hoe zet je je budget in en zorg je 
voor een goede ROI?

•Budgetten instellen: individual vs shared

•Apart budget voor ‘high-profit keywords’



7. Hoe zet je Display advertising 
efficiënt in?

•Display targeting opties: 
•Altijd 2 variaties combineren

•Display remarketing inzetten
•Awareness versus consideration





Meest populaire bannerformaten



Bonus tips

•Search remarketing

•Bid adjustments: Mobile/Geo/Date&Time

•Ad extensies
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