
Click met online marketing



Colofon
Boom beroepsonderwijs
info@boomberoepsonderwijs.nl
www.boomberoepsonderwijs.nl

Auteur: Renée van Zijl en Olga Kruidhof
Inhoudelijke redactie: Renée van Zijl
Met dank aan: Byrge Leeuwangh en Naci Yilmaz

Titel: Click met online marketing
ISBN: 978 90 372 5906 3
Eerste druk/ eerste oplage

Bronvermelding: Gemeente Best, Bol.com, ABN AMRO, Verizon Media, CBR, Wehkamp,
https://www.innoveet.nl,Verbaal Visuele communicatie bv, Van Zijl, R. (2019). De inzet van touchpoints. Moderne
mediaplanning. Uitgever: Econtentenzo.

© Boom beroepsonderwijs 2021
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van
artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting
Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bijvoorbeeld
een (digitale) leeromgeving of een reader in het onderwijs (op grond van artikel 16, Auteurswet 1912) kan men
zich wenden tot Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,
www.stichting-uvo.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen
die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Boom beroepsonderwijs, te vinden op
www.boomberoepsonderwijs.nl.



Inhoud

Voorwoord 6

1. Online marketing 7
1.1 Inleiding 8
1.2 Offline en online marketing 8
1.3 Offline en online marketingmix 12
1.4 E-commerce 15
1.5 Online marketingcommunicatie 18
1.6 Online marketingplanning 22
1.7 Begrippen 27

2. Online advertising 33
2.1 Inleiding 34
2.2 Displayadvertising 34
2.3 Videoadvertising 35
2.4 Native advertising 37
2.5 Social advertising 38
2.6 Non-spotadvertising 40
2.7 eWord-of-Mouth 42
2.8 Reviews 44
2.9 Affiliates 45
2.10 Augmented, virtual en mixed reality 46
2.11 Afrekenmodellen voor online advertising 47
2.12 Begrippen 49

3. Online en social media 55
3.1 Inleiding 56
3.2 Bought, owned en earned media 56
3.3 Online media 58
3.4 Openbare socialmedianetwerken 61
3.5 Niet-openbare socialmedianetwerken 70
3.6 Online communities 73
3.7 Begrippen 78

4. Touchpoints in de customer journey 83
4.1 Inleiding 84
4.2 Customer journey 84
4.3 Aankoopfunnel 86
4.4 Targeting 90
4.5 Begrippen 93



5. E-mailmarketing 95
5.1 Inleiding 96
5.2 Effectieve e-mailmarketingcampagne 96
5.3 Vormen van e-mailmarketing 99
5.4 Onderdelen van een mailing 104
5.5 Evalueren van een e-mailcampagne 105
5.6 Privacy van consumenten 109
5.7 Begrippen 111

6. Effectieve websites 117
6.1 Inleiding 118
6.2 Websites 118
6.3 Eisen aan een effectieve website 122
6.4 Webdesign 125
6.5 Webpagina’s 127
6.6 Indeling van een webpagina 129
6.7 Webformulieren 131
6.8 Bouwen van een website 133
6.9 Cookies 135
6.10 Begrippen 138

7. Zoekmachinemarketing 143
7.1 Inleiding 144
7.2 Zoekmachinestrategie 144
7.3 Search engine optimization (SEO) 146
7.4 Linkbuilding 153
7.5 Zoekopdrachten 157
7.6 Search engine advertising (SEA) 164
7.7 Effectief adverteren 166
7.8 Alternatieve zoekmachines 172
7.9 Begrippen 174

8. Analytics 181
8.1 Inleiding 182
8.2 Digital analytics 182
8.3 Conversie 185
8.4 Analytics-begrippen 186
8.5 Verkeersbronnen 189
8.6 Conversie-attributie 190
8.7 Aanpak van analytics 193
8.8 Datamanagement 198
8.9 Begrippen 201



9. Content voor het web 207
9.1 Inleiding 208
9.2 Contentmarketing 208
9.3 Storytelling 213
9.4 Schrijven voor het web 215
9.5 Effectieve beelden 218
9.6 Vindbaarheid van online content 220
9.7 Bloggen 223
9.8 Posten op social media 224
9.9 Contentmarketingstrategie 226
9.10 Begrippen 229

Index 233



Voorwoord
Doelgericht.info
Voor je ligt een theorieboek dat hoort bij de methode Doelgericht.info. Doelgericht.info is de methode voor de
volgende opleidingen:
• Medewerker marketing en communicatie (niveau 4)
• Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4).

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep. De eisen
die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd
kwalificatiedossier.

In dit kwalificatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken die in een beroep
voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen moet je werkprocessen uitvoeren en competenties
ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te
kunnen doen moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen, vakkennis
ontwikkelen en omgaan met stress. Dat noem je competenties.

De theorieboeken en de inhoud van de digitale leeromgeving zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken en een digitale leeromgeving. Voor elke opleiding heb je een aantal
theorieboeken nodig. In deze theorieboeken wordt de belangrijke basistheorie beschreven en worden begrippen
uitgelegd.

In de digitale leeromgeving vind je zeer diverse opdrachten. Ook vind je er video's, weblinks en andere
brondocumenten die horen bij dit theorieboek. De digitale leeromgeving kun je bereiken via
digitaal.boomonderwijs.nl.

Bekijk de video in de digitale leeromgeving.

Activeer de weblink of download het document in de digitale leeromgeving.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
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1.1 INLEIDING

Marketing is een visie, een manier van denken over hoe je de markt benadert. Met marketing speel je in op de
behoeften van de klant. Je stelt de klant centraal en stemt het aanbod af op wat de klant graag wil. Je voegt
waarde toe aan het product om zo meer klanten te bereiken.

Online marketing is het inspelen op de wensen en behoeften van klanten met internet en andere digitale
technologieën. Je maakt hierbij gebruik van online media en online communicatiemiddelen. Digitale
informatieoverdracht is een onmisbaar onderdeel geworden van de marketingstrategie van een organisatie.
Je kunt tegenwoordig niet zonder website, e-mailadres, digitale nieuwsbrieven en social media als je wilt
inspelen op de wensen en behoeften van je klanten.

Beleving is een belangrijke toegevoegde waarde van online marketing. Door de juiste beleving te creëren
rondom een product, onderscheidt het zich van het overige aanbod. Beleving heeft te maken met de vraag:
‘Waarom kopen klanten het product van dat ene merk?’ Het gaat dan niet zozeer om prijs, kwaliteit of service,
maar meer om het gevoel dat de klant erbij heeft. Bijvoorbeeld het gevoel ergens bij te willen horen. Online
mogelijkheden spelen daarbij een grote rol.

1.2 OFFLINE EN ONLINE MARKETING

Internet heeft grote invloed op ons dagelijkse leven. Vrijwel elke Nederlander gebruikt internet. Je kunt het zo
gek niet bedenken of het is te vinden op internet. Steeds meer klanten gebruiken het internet, zowel voor het
kopen van producten als voor informatie over producten. En die ontwikkelingen gaan hard. Klanten reageren
sneller via social media of chat. De manier waarop klanten zich op het aanbod oriënteren en producten kopen,
is de laatste jaren sterk veranderd.

Steeds meer activiteiten, gesprekken en aankopen gaan digitaal. Je kunt documenten opslaan in de cloud,
met je mobiel parkeren, online shoppen, internetbankieren, met vrienden chatten via WhatsApp, filmpjes delen
op Facebook, een recensie plaatsen op een reviewsite of foto’s delen op Instagram. De klant gebruikt internet
in het aankoopproces, voor informatie over producten én voor aankopen zelf. Organisaties gebruiken internet
om te betalen, productinformatie te geven, offertes te versturen, het assortiment te presenteren en klanten te
informeren.
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Van massamarketing naar one-to-onemarketing
De invloed van internet op marketing is groot. In de vorige eeuw draaide het vooral om massamarketing. Je
benaderde de markt als geheel en maakte geen onderscheid tussen verschillende doelgroepen. Deze manier
van benaderen was volledig offline. Offline marketingcommunicatie is het inspelen op de wensen en behoeften
van klanten met traditionele communicatiemiddelen, zoals radio, televisie, dagbladen, tijdschriften en billboards.

De 21e eeuw is de eeuw van de individuele klant. Massawensen bestaan bijna niet meer. Er is een heel nieuw
soort klant ontstaan, die:
• steeds minder trouw is aan merken en winkels
• heel goed op de hoogte is van prijs en kwaliteit van een product
• zelf de waarde van een product wil bepalen.

One-to-onemarketing.

Individuele marketing
Internet en snelle mobiele netwerken hebben de
overgang van massamarketing naar
one-to-onemarketing ofwel individuele marketing
versneld. Dit is een vorm van marketing waarbij je het
product en de distributie ervan aanpast aan de
behoeften van de individuele klant. Als het profiel van
de klant bekend is, kun je een individuele propositie
maken met een aanbod op maat.

Dit houdt in:
• een geïndividualiseerd product, bijvoorbeeld een

T-shirt met eigen opdruk, een door de klant
ontworpen schoen of wenskaart

• 24/7 te bestellen
• geïndividualiseerde distributie: zelf printen, zelf

scannen, afhalen, laten bezorgen.

Online en offline integratie
Mede door de opkomst van smartphones, tablets,
notebooks en wearables vervaagt de lijn tussen online
en offline media en middelen. Je ziet dit overal: op het
gebied van fitness, gezondheid en vermaak. Naast
sociale netwerken waarbij mensen met elkaar
verbonden raken via internet, groeit ook het ‘Internet
of Things’. Hierbij communiceren ‘dingen’ met elkaar
via een netwerk zonder tussenkomst van mensen.

Het interessante van Internet of Things is dat dit leidt tot verrassende nieuwe koppelingen tussen bestaande
diensten, technologieën en applicaties. Dit biedt weer ruimte voor creatieve oplossingen én nieuwe
inkomstenbronnen. Zo ontwikkelde Eneco het succesvolle product Toon®: de slimme thermostaat die je via
een smartphone op afstand bedient en die weet wanneer je weer thuiskomt.
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Internet of Things

Thethingsnetwork.org is een community die bouwt aan
een eigen netwerk waarbij apparaten met elkaar
communiceren.

Outbound en inbound marketing
Bij outbound marketing ligt de focus op het pushen van een marketingboodschap om zo de aandacht van de
klant te trekken. Je gebruikt middelen als telemarketing, tv- en radioreclame, advertenties in dagbladen en
direct mail. Je koopt de aandacht van de klant door de boodschap te pushen via betaalde media.

Online benader je de klant vaak vanuit de gedachte van inbound marketing. Inbound marketing is een vorm
van pullmarketing. Deze strategie is gebaseerd op het principe dat je gevonden wordt door potentiële klanten
door op het juiste moment de juiste content aan de juiste doelgroep aan te bieden.

Tegenwoordig zoekt de (potentiële) klant zelf actief informatie. Hij zoekt en vergelijkt producten, leest de
reviews en praat erover met vrienden en familie. Je moet daarom de klant naar je toe trekken. Dit doe je door
relevante, kwalitatief goede content te maken, gebaseerd op de interesses van je klanten. Zo zorg je ervoor
dat de (potentiële) klant jou opzoekt. Je zet hierbij social media, e-mailmarketing en contentmarketing in. Je
maakt geen gebruik van traditionele, onpersoonlijke marketing zoals advertenties, banners, direct mailing en
cold calling.

Online marketing
Online marketing speelt in op al deze ontwikkelingen. Online marketing is een geïntegreerd onderdeel van
marketing. Het is geen vervanging maar een aanvulling op de traditionele marketing. Met online marketing
ofwel e-marketing speel je in op wensen en behoeften van klanten met behulp van internet of andere digitale
technologieën.

Online marketing omvat alle interactieve en gepersonaliseerde, digitale communicatie, marketing en verkoop.
Online marketing is niet meer weg te denken uit de marketingstrategie. Internet is zo belangrijk geworden in
de samenleving dat je daar wel wat mee moet doen. Als steeds meer klanten online zijn, moet een organisatie
dit natuurlijk ook. Anders kun je nooit de klant centraal stellen.

Enkele cijfers over internetgebruik

Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet,

computer en software (digitale vaardigheden). De helft van de 16- tot 75-jarige Nederlanders had in 2019 meer dan basis

digitale vaardigheden, tegen 33 % gemiddeld in de Europese Unie. Samen met Finland, Denemarken en het Verenigd

Koninkrijk behoort Nederland tot de koplopers. Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije (10-11 %), maar ook

Italië, Griekenland en Polen scoren veel lager (rond 20 %) dan het EU-gemiddelde.
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