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Voorwoord 
 
Ten eerste leuk dat je mijn ebook hebt gedownload! Ik ben niet echt een schrijver, dus 
neem niet kwalijk als er wat spellingfouten instaan. Hopelijk je mij al een beetje leren 
kennen door middel van mijn ebook “Wegwijs in WordPress” en van websiteacademie.nl. 
Ik zal je dan niet lastig vallen om mezelf weer te gaan voorstellen. Mocht je nu totaal 
geen idee hebben wie ik ben, neem dan even een kijkje op mijn website. 
 

 
 
Dit ebook heb ik samengesteld uit de verschillende artikelen die ik heb geschreven en 
gepubliceerd. Gemakshalve heb ik nu alles bij elkaar gezet zodat je in een keer alle 
stappen kunt doorlopen. Dit ebook laat je echt stap voor stap zien hoe je Google 
Analytics het beste kunt instellen en hier je voordeel mee te doen.  
 
Het laatste wat ik even kwijt wil is dat ik in dit ebook niet heb beschreven hoe je Google 
Analytics kunt installeren. Ik hoop dat dit voor zich spreekt. Mocht je hier toch niet 
helemaal uit komen, stuur mijn dan even een berichtje en dan kan ik je even een handje 
helpen. 
 
Ik zou het leuk vinden als je laat weten wat je van het gratis ebook vond en een bericht 
op twitter/facebook/hyves wordt zeker gewaardeerd. 
 
Succes en mocht je enige vragen hebben, schroom ze niet om ze te stellen! 
 
 

Jeremy van der Heijden 
 
 
Twitter: https://twitter.com/JeremyvdHeijden 
Facebook: http://www.facebook.com/websiteacademie 
  

https://twitter.com/JeremyvdHeijden
http://www.facebook.com/websiteacademie
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1. Sluit je eigen IP adres uit in Google Analytics 
 
Om een goed beeld te krijgen van je bezoekers moet je wel je eigen IP adres uitsluiten. 
Als jij je website elke dag 10 minuten lang bezoekt dan zal dit een verkeerd beeld 
schetsen. Het is daarom verstandig om je eigen IP adres uit te sluiten en ik ga je laten 
zien hoe je dat moet doen. 
 

1. Ga naar Google Analytics en klik op de onderste link/profiel (in mijn voorbeeld dus 
jkvdheijden) 

 

 
 

2. Klik op de knop [Beheerder] in de menu bar 
 

 
 

3. Klik op je profiel 
 

 
 

4. Klik op [Filters] 
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5. Klik op de knop [Nieuw filter] 
 

 
 

6. Kies voor “Nieuwe filter maken” en kies voor het uitsluiten van “verkeer van de 
IP-adressen”.  
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7. Het scherm past zich aan en je hebt nu de mogelijkheid om je IP adres in te 
vullen. Als je niet je eigen IP adres weet, ga dan even naar 
http://www.whatismyip.com/. Vergeet niet je profiel via de knop [Toevoegen] 
naar geselecteerde profielen te zetten. Anders is de filter niet actief. Druk op de 
knop [opslaan]. 

 

 
 

8. Nu zullen de statistieken in Google Analytics wat reëler zijn en krijg je niet een 
verkeerd beeld door je eigen bezoeken.  

  

http://www.whatismyip.com/
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2. Sociale instellingen in Google Analytics 
 
Social Media speelt een essentiële rol bij het ondernemen. Het is een geweldige 
mogelijkheid om dichter bij je publiek te komen en om daarnaast te werken aan je 
naamsbekendheid. Maar tot een paar maanden geleden was het niet mogelijk om dit te 
meten. Gelukkig heeft Google het nu mogelijk gemaakt om je social media toe te voegen 
in Google Analytics en je nu beter kunt monitoren hoeveel invloed social media op je 
website heeft. 
 

1. Ga naar Google Analytics en klik op de onderste link/profiel (in mijn voorbeeld dus 
jkvdheijden) 

 

 
 

2. Klik op de knop [Beheerder] in de menu bar 
 

 
 

3. Klik op [Sociale instellingen] 
 

 
 

4. Voer hier je links in naar de verschillende social media waar je actief in bent. Klik 
daarna op de knop [Toepassen] 
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5. Onder het menu [Verkeersbronnen] – [Sociaal] zal je alle details gaan vinden na 
het instellen van de sociale instellingen. Vergeet niet dat deze aanpassing wel wat 
tijd nodig heeft om informatie te laten zien. 

 

 
 

6. In een ander artikel zullen we het hebben over de specifieke sociale rapporten en 
wat je hier mee kunt. 
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3. Koppel Google Analytics aan Google Webmaster Tools 
 
Het koppelen van je Google Analytics account aan je Google Webmaster Tools account is 
een waardevolle en een erg simpele actie. Om dit te koppelen zal je inzicht krijgen in 
queries, landing pagina’s en geografische informatie. Een kleine moeite, een groot 
plezier! 
 

1. Ga naar Google Analytics en klik op de onderste link/profiel (in mijn voorbeeld dus 
jkvdheijden) 

 

 
 

2. Klik op de knop [Beheerder] in de menu bar 
 

 
 

3. Klik op [Property Settings] 
 

 
 

4. Scroll naar beneden naar de header “Webmaster Tools Settings” en klik op de link 
“Edit” 
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5. Wanneer je de website al hebt aangemeld bij Google Webmaster Tools kan je de 
website aanvinken en klikken op de knop [Save]. Wanneer je de website nog niet 
hebt aangemeld bij Google Webmaster Tools, klik dan op de knop [Add a site to 
Webmaster Tools] en doorloop de aangegeven stappen. 

 

 
 

6. Als je hebt geklikt op [Save] krijg je de volgende melding. Klik op de knop [OK] 
om de koppeling op te slaan en door te gaan. 

 

 
 

7. We komen dan terug in Google Analytics menu [Property Settings] en zien nu 
onder de header “Webmaster Tools Settings” dat de koppeling is opgeslagen. Klik 
op de knop [Apply] om alles op te slaan. 
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8. Google Analytics en Google Webmaster Tools zullen nu gegevens gaan 
uitwisselen. Hierdoor krijg je vooral in Google Analytics een nog beter beeld van 
bezoeken en keywoorden waarop je gevonden gaat worden. Je kunt deze extra 
informatie vinden onder het menu [Verkeersbronnen] – 
[Zoekmachineoptimalisatie]. 
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4. Interne zoekwoorden integreren in Google Analytics 
 
Het is niet alleen interessant om te meten hoeveel bezoekers je per dag hebt en via 
welke bronnen de bezoekers binnen komen. Maar een belangrijk punt wat vergeten word 
door vele webmasters is om te monitoren waar de bezoekers op zoeken. Als bezoekers 
zoeken op bepaalde woorden waar je eigenlijk geen aandacht aan besteed dan moet je 
hier natuurlijk op in kunnen spelen. 
 

1. Ga naar Google Analytics en klik op de onderste link/profiel (in mijn voorbeeld dus 
jkvdheijden) 

 

 
 

2. Klik op de knop [Beheerder] in de menu bar 
 

 
 

3. Klik op je profiel 
 

 
 

4. Klik op [Profielinstellingen] 
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5. Scroll naar beneden naar “Instellingen voor Zoekopdrachten op site”. Selecteer 
“Zoekopdrachten op de site wel bijhouden. 

 

 
 

6. Je krijgt dan het volgende te zien: 
 

 
 

7. Een queryparameter dienen we op te geven om daadwerkelijk Google Analytics de 
interne zoekopdrachten te laten meten. Ga naar je eigen website en voer een 
zoekopdracht uit.  
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8. Belangrijk is wat er nu in je URL balk staat. De query parameter is de letter dat 
komt na de ? in de URL. Bij mij is dat de letter s. 

 

 
 

9. We vullen de letter s in het vak van de “Queryparameter” en vinken de 
“Queryparameters verwijderen uit de URL” aan. Klik dan op de knop [Toepassen] 

 

 
 

10. Het duurt een paar dagen voordat je de eerste resultaten zult zien in Google 
Analytics. Je zult de statistieken vinden onder het menu [Inhoud] – 
[Zoekopdrachten op site]. 
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5. Doelen stellen in Google Analytics 
 
Vooral voor beginnende website beheerders / ondernemers is het lastig om jezelf 
keiharde doelen te stellen. Ook zelf had ik hier problemen mee, tenslotte weet je niet 
precies wat je kunt verwachten. Maar je kunt het ook omdraaien, ik zou namelijk wel erg 
graag willen weten hoeveel mensen op mijn bedankpagina terecht komen en dus mijn 
gratis ebook downloaden. Ik kan dan goed vergelijken hoeveel bezoekers ook 
daadwerkelijk mijn gratis ebook downloaden, wat is precies de conversie? Op deze 
manier zet je niet echt een doel maar kan je wel proberen om de volgende maand een 
hogere conversie te halen… Hoe je dit kunt instellen laat ik je aan onderstaande stappen 
zien. 
 

1. Ga naar Google Analytics en klik op de onderste link/profiel (in mijn voorbeeld dus 
jkvdheijden) 

 

 
 

2. Klik op de knop [Beheerder] in de menu bar 
 

 
 

3. Klik op je profiel 
 

 
 

4. Klik op [Doelen] 
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5. We komen in onderstaand scherm terecht. Klik op de link “+ Doel” om een nieuw 
doel aan te maken. 

 

 
 

6. We zullen het per header doornemen wat je precies kunt invullen. We beginnen 
bij de header “algemene informatie”. Geef een naam aan je doel (ik heb 
bijvoorbeeld: Bedanktpagina gratis ebook "Wegwijs in WordPress"). Markeer het 
doel als “actief” en afhankelijk wat voor doel je precies wilt instellen pas je het 
doeltype aan (ik heb hier nu persoonlijk gekozen voor URL-bestemming). Met URL 
bestemming wil ik zelf gaan meten hoeveel bezoekers op mijn bedankpagina 
komen die mijn gratis ebook hebben afgenomen. 
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7. Onder de header “Doeldetails” moeten we onder andere de URL bestemming gaan 
invullen welke we gericht willen gaan monitoren. Vul bij Doel-URL alleen het 
laatste stukje van je URL in. Bij mij zou dat zijn 
http://www.websiteacademie.nl/bedankt. Dan alleen /bedankt vullen we dan in. 
Laat “Zoektype” staan op “Exact zoekwoord” en de rest kunnen we zo laten staan. 

 

 
 

8. Onder de header “Doeltrechter” kunnen we een soort van funnel gaan creëren. 
Doorlopen de klanten ook daadwerkelijk het pad wat jij wilt dat ze bewandelen? 
En tevens is het dan ook mogelijk om te kijken bij welke stap de bezoekers 
“afhaken”. Mocht je merken dat ze bij een bepaalde pagina altijd stoppen, dan 
moet je deze pagina bekijken en verder optimaliseren. Indien je dit wilt gebruiken 
vink dan “Trechter gebruiken” aan en vul net zoals de vorige stap alleen het 
laatste gedeelte in van de URL. Wanneer klaar, klik op de knop [Opslaan]. 

 

 
 

9. Laten we eens gaan kijken hoe de rapporten er dan uitkomen te zien. Ga naar het 
menu [Conversies] – [Doelen].  
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10. Bij het submenu [Trechterweergave] kunnen we een mooie grafische 
trechterweergave zien om te analyseren waar bezoekers gaan stranden in het 
proces. 

 

 
 
Succes! 
 

Jeremy 
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