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Introductie

Wie Waarom Wat

Met welke 
middelen

Op welke 
wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Topische vragen, ook wel W-vragen of de vijf W's genoemd, zijn vragen omtrent het onderwerp van een tekst, zoals wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe? De 7 W’s zijn systematische vragen over het onderwerp van een tekst of redevoering: wie, wat, waar, wanneer, waarom, op welke wijze, met welke middelen? Ze zijn zo oud als de weg naar Rome: ze werden in de tweede eeuw voor Christus opgesteld door de filosoof Hermagoras van Temnos*. “Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis?” Al in de klassieke oudheid golden de 7 W’s als standaardmethode om een onderwerp te behandelen of een argument op te bouwen.De tijd heeft dus hun nut bewezen! In Nederland zijn de W-vragen in de jaren 70 van de vorige eeuw ingevoerd als een standaard schrijfprocedure. Maar je kunt deze vragen niet alleen gebruiken om een tekst te schrijven. Ook om je op een onderwerp te oriënteren, om informatie systematisch te ordenen, en om een tekst te analyseren en te beoordelen.



Waarom data verzamelen en analyseren? Dit is modern 
bedrijfsmanagement – micro economie

13/02/2023 Waarom 5

Presenter-notities
Presentatienotities
Bronnen:- https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/datawijsheid- https://codedor.be/nl/blog/waarom-een-analyse-van-je-social-media-belangrijk-is- https://www.coosto.com/nl/blogs/hoe-je-social-media-content-analyseert-als-je-daar-eigenlijk-geen-tijd-voor-hebt



Reclame of marketing?
• Marketing = het proces van 

• het identificeren van de behoeften van 
de klant en 

• het bepalen hoe het beste aan die 
behoeften kan worden voldaan 

• met behulp van een marketing strategie. 
• Reclame = het promoten van een bedrijf en 

zijn producten of diensten via betaalde 
kanalen. 
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Wie is gebruiker van marketing data analyse?
Marketing is een basis dienst in een organisatie … geworden.

Reden van toenemend belang = meer 
eenvoudig data verzamelen via

• Je eigen (=bedrijfs) website
• Je eigen gepersonaliseerde mailings
• Sociale media zoals Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, LinkedIn, TikTok, 
YouTube of Snapchat.

13/02/2023 Wie

Presenter-notities
Presentatienotities
Bronnen:https://www.seniorweb.nl/artikel/welke-sociale-media-zijn-erhttps://verschillen-tussen.nl/verschil-marketing-en-reclame/



Ieder bedrijf  probeert zijn customer journey in beeld brengen

13/02/2023 Wie 7

Presenter-notities
Presentatienotities
Bronnen:https://www.edrawsoft.com/templates/pdf/online-shopping-customer-journey-map.pdfhttps://www.edrawsoft.com/template-online-shopping-customer-journey-map.html



Wat is data analyse voor marketing? 
Martech: Marketing Landscape in 2013 

13/02/2023 Wat 8

Ga naar 2023

Presenter-notities
Presentatienotities
Bronnen:https://www.flickr.com/photos/27772229@N07/9087761103/Dit is de Marketing landscape van 2013Deze van 2022: is groot en interactief = supergraphichttps://martechmap.com/int_supergraphic Google Analytics = klein onderdeeltje van alle mogelijke app’s

https://martechmap.com/int_supergraphic


Wat zijn de Belgische spelers op de marketing markt?

13/02/2023 Wat 9

Presenter-notities
Presentatienotities
Bronnen:https://martechmap.com/int_supergraphic, gefilterd op BelgiëStel je werkt in een bedrijf, dan kan je specialist worden in 1 van die 6 poten of je weet van alles iets en je doet beroep op die bedrijven/apps
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Met welke middelen kan je data analyse doen?

Sociale media geven basis dashboards:
- Facebook
- Instagram
- Youtube

Om de “traffic” = het gedrag van de bezoeker op je eigen 
website te tonen:
- Google Analytics
- Op de backend van je website bv Wordpress

13/02/2023 Met welke middelen?
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Voorbeelden in de backend van Sociale Media 
Facebook en LinkedIn

13/02/2023 Met welke middelen

Presenter-notities
Presentatienotities
Bronnen:Netwerkeconomie op Facebook https://www.facebook.com/netwerkeconomie/professional_dashboard/insights/page/?ref=Netwerkeconomie op LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/35534522/admin/analytics/visitors/
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Voorbeelden in de backend van je eigen contentmanagement 
systeem zoals Wordpress en Wix

13/02/2023 Met welke middelen

Presenter-notities
Presentatienotities
Bronnen:https://www.monsterinsights.com/wp-content/uploads/2018/10/page-insights-768x476.pnghttps://support.wix.com/en/article/wix-analytics-insights



De bron is dikwijls Google Analytics. Werkt via een ‘tag’

13/02/2023 Met welke middelen 13
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Analyse betekent STATISTIEK, geen persoonlijke gegevens
wel het resultaat van individuele “customer journeys”

13/02/2023 Met welke middelen



Samenvatting: een bedrijf  probeert zijn customer journey in 
beeld brengen

13/02/2023 Wie 15

Presenter-notities
Presentatienotities
Bronnen:https://www.edrawsoft.com/templates/pdf/online-shopping-customer-journey-map.pdfhttps://www.edrawsoft.com/template-online-shopping-customer-journey-map.html



13/02/2023 Op welke wijze 16

Zelf  aan de slag

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

https://maken.wikiwijs.nl/79822/startmodule_voeding_
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Herhaling “de customer journey” begrijpen mbv GA

13/02/2023 Op welke wijze 17
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Aan de slag: checklist

13/02/2023 Op welke wijze

Starten met Google 
Analytics 4 (GA4)

1. Je hebt een actieve Google Account

2. Aanmelden op Analytics.google.com

3. Website koppelen (= add property)

Oefening Merchandise 
Store and Flood-It!

4.Gebruik Demo-account. Instructies

5. Lees de 8 instructie-kaartjes (101)

6. Analyse en inzichten van jouw data

Presenter-notities
Presentatienotities
Howest2022!

https://support.google.com/analytics/answer/6367342


19

Stap 1 – beschikken over een Google Account

13/02/2023 Op welke wijze



Stap 2 – aanmelden bij https://analytics.google.com

13/02/2023 Op welke wijze 20

https://analytics.google.com/


Stap 3 – website of  app koppelen via PROPERTY

13/02/2023 Op welke wijze 21



Stap 4 – gebruik de demo-account

13/02/2023 Op welke wijze 22



Stap 5 – vind je weg = lees de 8 kaartjes ( 101 = eerste hulp)

13/02/2023 Op welke wijze 23



Stap 6 – analyse en uitzichten van jouw data

13/02/2023 Op welke wijze 24



13/02/2023 Op welke wijze: Quiz 25

Quiz time: 5 vragen

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

https://farisyakob.typepad.com/blog/2006/08/the_power_of_po.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Hoe werkt de quiz?

13/02/2023 Quiz

• ???

We vieren de 
winnaar

• Wooclap

Geef je 
antwoorden 
in

• op een apart 
blad of

• in een app

Noteer je 
antwoord

• Niet iedere 
vraag duurt 
even lang

• 2’ / 3’ / 4’ / 4’ / 
4’

Er worden 5 
vragen 
geprojecteerd
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Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 1
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

Als je aanmeldt op GA4, kom je op het startscherm/home 
terecht:

“Hoeveel tegels met grafieken of tabellen 
zijn er op de home pagina direct 
beschikbaar?”

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walkthrough of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 2: “Hoeveel tegels met grafieken of tabellen zijn er op de home pagina direct beschikbaar?” Correct antwoord = 7Antwoord gebaseerd vanaf tijdstip 00:55
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Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 2
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

Gebruik de zoekbalk en vraag aan Analytics Intelligence:

“Hoeveel nieuwe Belgische gebruikers 
waren er vorig jaar (2022)?”

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walkthrough of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 2: “Hoeveel nieuwe Belgische gebruikers waren er vorig jaar (2022)?” Correct antwoord = 1579Antwoord gebaseerd vanaf tijdstip 01:40



29

Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 3
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

Open het Realtime rapport. Er zijn verschillende manier 
om op de E-commerce site terecht te komen. We spreken 
over verkeersbronnen. Die worden in kanaalgroepen 
opgesplitst.
“Welk kanaal werft het meest nieuwe 
bezoekers?”
Tip: is dat via advertenties, via een zoekmachine, direct 
surfen, via een partner van Google, via Sociale Media, …

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walkthrough of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 3: “Welk kanaal werft het meest nieuwe bezoekers?” Correct antwoord = DirectAntwoord gebaseerd vanaf tijdstip 01:53Meer informatie (beschrijving) over Channel vind je op : https://support.google.com/analytics/answer/9756891
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Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 4
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

We zoomen in op de Life Cycle. Stap 1 is het overzicht van 
de verwerving of acquisition van bezoekers. Advertenties 
in de Google search plaats je via (betalende) Google Ads
campaigns. 
“Hoeveel geëngageerde gebruikers – en 
niet te toevallige bezoeker - zijn er in 2022 
in totaal bereikt met (enkel en alleen) 
Google Ads campagnes?”

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walkthrough of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 4: “Welk kanaal werft het meest nieuwe bezoekers?” Correct antwoord = 73455 en niet 116,944 (active users = sommige bezoekers hebben meerdere keren de advertentie gezien(150,021) maar slechts de helft heeft geklikt op een advertentie.Antwoord gebaseerd vanaf tijdstip 02:33 – lifecycle reports, acquisition overview
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Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 5
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

Zijn het eerder jonge mensen of senioren die gadgets 
kopen van Google? Zoek op: 
“We analyseren de periode 1 maand voor 
Nieuwjaar 2023 en 1 maand erna. In de 
leeftijdsgroep 45-54 (je ouders 🤭🤭…) 
hoeveel meer of minder % gebruikers of 
users zijn er in december tegenover 
januari?”

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walk through of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 5: “Welk kanaal werft het meest nieuwe bezoekers?” Correct antwoord = 38,97%in januari 2023 zijn er in totaal 78461 users, waarvan 1999 in de leeftijdsgroep 45-54.In december 2022 zijn er in totaal 101828 users, waarvan 2778 in de groep 45-54.Dus % change tov januari= (2778-1999) = 780 oftewel 38,97% minder bezoekers na nieuwjaar dan ervoor. Antwoord gebaseerd vanaf tijdstip 03:04 – user acquistion



3213/02/2023 Antwoorden verzamelen

Geef je antwoorden in, in Wooclap (code: DATAGA4)



33

Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 1
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

Als je aanmeldt op GA4, kom je op het startscherm/home 
terecht:

“Hoeveel tegels met grafieken of tabellen 
zijn er op de home pagina direct 
beschikbaar?”

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walkthrough of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 2: “Hoeveel tegels met grafieken of tabellen zijn er op de home pagina direct beschikbaar?” Correct antwoord = 7Antwoord gebaseerd vanaf tijdstip 00:55
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Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 2
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

Gebruik de zoekbalk en vraag aan Analytics Intelligence:

“Hoeveel nieuwe Belgische gebruikers 
waren er vorig jaar (2022)?”

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walkthrough of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 2: “Hoeveel nieuwe Belgische gebruikers waren er vorig jaar (2022)?” Correct antwoord = 1579Antwoord gebaseerd vanaf tijdstip 01:40
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Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 3
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

Open het Realtime rapport. Er zijn verschillende manier 
om op de E-commerce site terecht te komen. We spreken 
over verkeersbronnen. Die worden in kanaalgroepen 
opgesplitst.
“Welk kanaal werft het meest nieuwe 
bezoekers?”
Tip: is dat via advertenties, via een zoekmachine, direct 
surfen, via een partner van Google, via Sociale Media, …

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walkthrough of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 3: “Welk kanaal werft het meest nieuwe bezoekers?” Correct antwoord = DirectAntwoord gebaseerd vanaf tijdstip 01:53Meer informatie (beschrijving) over Channel vind je op : https://support.google.com/analytics/answer/9756891
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Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 4
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

We zoomen in op de Life Cycle. Stap 1 is het overzicht van 
de verwerving of acquisition van bezoekers. Advertenties 
in de Google search plaats je via (betalende) Google Ads
campaigns. 
“Hoeveel geëngageerde gebruikers – en 
niet te toevallige bezoeker - zijn er in 2022 
in totaal bereikt met (enkel en alleen) 
Google Ads campagnes?”

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walkthrough of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 4: “Welk kanaal werft het meest nieuwe bezoekers?” Correct antwoord = 73455 en niet 116,944 (active users = sommige bezoekers hebben meerdere keren de advertentie gezien(150,021) maar slechts de helft heeft geklikt op een advertentie.Antwoord gebaseerd vanaf tijdstip 02:33 – lifecycle reports, acquisition overview
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Analyse en inzichten: Quiz-time: vraag 5
Google Analytics 4 (GA4) Analyse van Google 
Merchandise Store (=e-commerce site)

Zijn het eerder jonge mensen of senioren die gadgets 
kopen van Google? Zoek op: 
“We analyseren de periode 1 maand voor 
Nieuwjaar 2023 en 1 maand erna. In de 
leeftijdsgroep 45-54 (je ouders 🤭🤭…) 
hoeveel meer of minder % gebruikers of 
users zijn er in december tegenover 
januari?”

13/02/2023 Op welke wijze

Presenter-notities
Presentatienotities
Bron:Youtube Channel Google Analytics: Walk through of the GA4 User Interface: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU (10:47)Vraag 5: “Welk kanaal werft het meest nieuwe bezoekers?” Correct antwoord = 38,97%in januari 2023 zijn er in totaal 78461 users, waarvan 1999 in de leeftijdsgroep 45-54.In december 2022 zijn er in totaal 101828 users, waarvan 2778 in de groep 45-54.Dus % change tov januari= (2778-1999) = 780 oftewel 38,97% minder bezoekers na nieuwjaar dan ervoor. Antwoord gebaseerd vanaf tijdstip 03:04 – user acquistion



Volgende stap 1: Walkthrough of the Google Analytics 4 User Interface

13/02/2023 Volgende stap na deze start-to….: video 10:47 https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU 38

Presenter-notities
Presentatienotities
Volg de video: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU10:47 minuten video

https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU


Volgende stap 2: Google Analytics 4 Tutorials = Hoe = welke
knoppen klikken en waarom

13/02/2023 Volgende stap na deze start-to….: playist https://www.youtube.com/playlist?list=PLI5YfMzCfRtZ4bHJJDl_IJejxMwZFiBwz 39

Presenter-notities
Presentatienotities
Volg de video: https://www.youtube.com/watch?v=RhS85WQiBLU10:47 minuten video



En de winnaar is…

13/02/2023 Einde 40

Presenter-notities
Presentatienotities
Rekening houden met correct antwoord & tijd
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