
Instructiehandleiding voor
de gereedschapsgordel 

voor de zoekheld

Een onmisbare handleiding om tijd te besparen met de nieuwe 
AdWords-interface en waardevolle inzichten te krijgen met de 

hulpprogramma’s van Google voor adverteren in het zoeknetwerk!

Google AdWords
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De nieuwe marketeer als zoekheld 
 
 
 
 
 
Door de internetrevolutie is deze overpeinzing van John Wanamaker in de 
ogen van moderne marketingprofessionals behoorlijk achterhaald geworden.

De moderne marketingprofessional, u dus, heeft nu de beschikking over een 
gigantische berg gegevens. U kent het rendement van elke euro die u uitgeeft. 
U weet welke reclameboodschappen werken en welke niet. U weet welke 
paginalay-out de meeste verkopen oplevert. U moet een zoekheld zijn om alle 
informatie te begrijpen en deze ook nog op de juiste wijze toe te passen.

De nieuwe AdWords-interface en gratis hulpprogramma’s van Google, zoals 
Insights for Search en het Hulpprogramma voor zoekwoorden op basis van 
zoekopdrachten zijn speciaal ontworpen om van u een zoekheld te maken. 
U bereikt meer in minder tijd en het ontginnen van die berg met gegevens 
wordt een fluitje van een cent. Deze hulpprogramma’s vormen samen uw 
gereedschapsgordel voor de zoekheld!

In dit boekje leert u hoe u gebruikmaakt van de nieuwe interface en de gratis 
hulpprogramma’s van Google voor adverteren in het zoeknetwerk. U zult 
ongetwijfeld enthousiast zijn over deze hulpprogramma’s en de verbeteringen 
in AdWords, die zijn gebaseerd op uw feedback.

— Het Google AdWords-team

‘De helft van mijn advertentiebudget is weggegooid geld. 
Het probleem is echter dat ik niet weet welke helft.’

– John Wanamaker, ondernemer, 1838-1922
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Daarom draag ik mijn gereedschapsgordel voor de zoekheld 
(wanneer ik mijn online reclamecampagnes beheer).  

In dit boekje zal ik uitleggen hoe u efficiënter kunt werken 
…meer te weten komt…en in een zoekheld verandert!’

‘s Avonds leid ik een heel gewoon leventje. 
Maar overdag op het werk word ik…

The Keyword Kid! 
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40% efficiënter met de nieuwe AdWords-interface 

Bekijken waar advertenties worden  
weergegeven in het inhoudsnetwerk, 
voor het hele account.

Pieken opsporen in het aantal klikken in 
een campagne voor de afgelopen maand.

Alle zoekwoorden in uw account 
identificeren die de afgelopen maand drie 
of minder vertoningen hadden.

Prestatiegegevens bekijken voor 
zoekopdrachten voor uw campagne die 
tot een vertoning hebben geleid en op 
basis hiervan een uitsluitingszoekwoord 
toevoegen.

Het bod voor een zoekwoord verlagen.

Het budget voor een campagne 
aanpassen.

Twee zoekwoorden toevoegen aan Een 
advertentiegroep,deze instellen op exact 
zoeken en een bod instellen.

TOTAL

Aantal klikken bij 
de vorige AdWords-
interface

Aantal klikken 
bij de nieuwe 
AdWords-interface

Toename van 
efficiëntie met 
nieuwe interface…Taak

7 
 

7 

13 
 

11 
 
 
 

6

4 

6
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3 

7 
 

7 
 
 
 

4

3 

5

71% 
 

57% 

46% 
 

36% 
 
 
 

33%

25% 

16% 
 

40%

Bron: intern onderzoek door Google, februari 2009. Alle taken in de nieuwe AdWords-
interface gemeten vanaf het beginpunt ‘Alle online campagnes’. Alle taken in de vorige 
AdWords-interface gemeten vanaf het beginpunt ‘Overzicht van de campagnes’.
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Bestaande AdWords- 
campagnes beheren 
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‘Het is maandagochtend! Heeft een belangrijke campagne 
gedurende het weekend een consistent aantal vertoningen 

gehaald? Ik vind de campagne snel via de navigatiestructuur links.’

‘Ik bekijk de prestatiegrafiek in het midden. Het aantal 
vertoningen is volgens verwachting. Maar wat is er met 

de CTR aan de hand? Die duikt naar beneden!’

Navigatiestructuur voor snelle toegang 
tot campagnes en advertentiegroepen

Twee statistieken in een grafiek 
weergeven voor dezelfde periode

Trends analyseren met de prestatiegrafiek 
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‘Hoe kan dat nou?! Ik klik op het tabblad ‘Zoekwoorden‘ om te zien welke 
zoekwoorden het best presteren. Dankzij de nieuwe overzichtstabbladen 

vind ik deze meteen, zonder dat ik eerst een rapport moet genereren 
of verschillende advertentiegroepen in de campagne moet doorzoeken. 
Een van mijn best presterende zoekwoorden, ‘usbdrive’, heeft een lagere 

positie dan vrijdag…!’

Snel gegevens vinden met het tabblad ‘Zoekwoorden’

Overzichtstabbladen bekijken voor alle campagnes, 
advertentiegroepen, zoekwoorden en advertenties
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‘Een concurrent heeft meer geboden! Maar ik ben nog steeds binnen 
mijn CPA-target, dus ik kan ook meer bieden. Ik verhoog mijn bod om weer 

bovenaan te komen. Dit gaat snel en eenvoudig via in-line bewerken: ik 
klik gewoon op het huidige bod, typ het nieuwe bod en klik op ‘Opslaan’. Op 

dezelfde manier verhoog ik het dagbudget voor de campagne. Zo heb ik het 
probleem in een paar seconden opgelost.’

Biedingen zijn nu gemakkelijk aan te passen 

Rechtstreeks wijzigingen aanbrengen 
door in het veld te klikken



- 8 -

Werken met  
nieuwe AdWords- 

campagnes 
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“Ik ben bezig met een nieuwe campagne voor een hotel in Barcelona. 
Wanneer moet ik het grootste deel van het reclamebudget voor 

het hotel uitgeven? Ik denk dat de vraag in de zomer het grootst 
is. Ik gebruik Google Insights om dit te controleren. “

Zoektrends analyseren met Insights for Search 

‘Dat is vreemd! 
De piek in de 

zoekvolumes ligt in 
januari.’

‘Ik moet dus snel een lijst met zoekwoorden 
maken! Insights for Search laat de meest 
relevante zoekopdrachten en de sterkste 

stijgers zien om me op weg te helpen.’

Google Insights for Search (biedt gegevens van meer dan veertig landen): 8google.nl/insights/search
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‘Ik gebruik verschillende manieren om lijsten met zoekwoorden te 
genereren. Bijvoorbeeld het Hulpprogramma voor zoekwoorden waarmee 
het zoekvolume per zoekwoord voor de vorige maand wordt weergegeven.’

‘Een recente campagne voor dit hotel had een CTR van 2%. Het gemiddelde
zoekvolume is 14.800 voor ‘barcelona hotels’. Ik zou dus 296 klikken

kunnen krijgen. Ik reken op basis van de geschatte gemiddelde CPC uit dat
mijn maandbudget € 1192 zou moeten bedragen.’

Vertoningen onderzoeken met het Hulpprogramma 
voor zoekwoorden 

De concurrentie voor een 
bepaald zoekwoord wordt 
aangegeven met een balk.

Het zoekvolume van de 
vorige maand weergeven.

Het gemiddelde 
zoekvolume weergeven.

Hulpprogramma voor zoekwoorden van GoogleAdWords: 8http://adwords.google.nl/select/KeywordToolExternal
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AdWords- 
campagnes 

optimaliseren  



- 12 -

‘Een bedrijf in Italiaanse levensmiddelen krijgt niet genoeg vertoningen. 
Wat kan ik daaraan doen? Ik kan natuurlijk zoekwoorden toevoegen, maar ik 

wil geen zoekwoorden toevoegen die niet worden gebruikt.  
Het Hulpprogramma voor zoekwoorden op basis van zoekopdrachten 

biedt dan uitkomst. Ik geef de URL van de website op en krijg een lijst met 
suggesties voor zoekwoorden op basis van werkelijke zoekopdrachten op 

Google. Precies wat ik nodig heb!’

Zoekwoorden genereren op basis van zoekopdrachten 

Zoekwoorden 
worden op type en 
merk gegroepeerd 
engecategoriseerd

Er worden alleen nieuwe suggesties 
gegenereerd, dus geen bestaande 
zoekwoorden in uw account

Er wordt aangegeven voor welke pagina 
van de website het zoekwoord relevant is. 

Gebruik deze als bestemmingspagina’s 
op zoekwoordniveau.

‘Advertentie-aandeel’ is de frequentie waarmee een advertentie 
voor uw website is weergegeven voor een bepaalde zoekopdracht. 
‘Zoekaandeel’ is de frequentie waarmee uw site is weergegeven op 
de eerste pagina met zoekresultaten voor de zoekopdracht.

Het Hulpprogramma voor zoekwoorden op basis van zoekopdrachten: 8google.nl/sktool



- 13 -

‘Ik wil nog meer verkeer. Het rapport voor zoekopdrachten laat zien 
door welke zoektermen mijn brede zoekwoorden worden geactiveerd. 

De nieuwe interface geeft snel toegang tot dit rapport. Ik vind termen 
waar ik zelf nog niet op was gekomen. Deze voeg ik met enkele klikken als 
zoekwoorden aan mijn campagne toe, met afzonderlijke biedingen voor 
een groter bereik. Zoektermen die niet goed presteren, selecteer ik als 

uitsluitingszoekwoorden. Makkie.’

Lijsten met zoekwoorden verfijnen met het rapport 
voor zoekopdrachten 

Rechtstreeks vanaf het tabblad 
‘Zoekwoorden’ rapporten voor 
zoekopdrachten openen voor 
een of meer zoekwoorden

Vanuit het rapport zoekopdrachten kiezen die u wilt 
toevoegen als zoekwoorden of uitsluitingszoekwoorden
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‘Nu wil ik weten welke zoekwoorden in mijn campagne slecht presteren, 
d.w.z. na 500 vertoningen nog geen klikken hebben gegenereerd. In de 

vorige interface moest ik hiervoor een rapport opvragen. Maar in de nieuwe 
interface gebruik ik filters om deze zoekwoorden te vinden.’

‘Alleen het zoekwoord ‘pesto’ heeft geen enkele klik gekregen. Ik denk 
dat ik de advertentietekst aanpas en het dan opnieuw probeer.’

Filters gebruiken om doeltreffende zoekwoorden te 
identificeren 

Klik hier op ‘Zoekwoorden filteren’ 
om de filteroptie te starten

De filteroptie wordt nu 
oranje weergegeven
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‘Tijd om de prestatie van het inhoudnetwerk te bekijken 
met het tabblad ‘Netwerken’. Ik klik naast ‘Automatische 
plaatsingen’ op ‘details weergeven’ om te zien waar mijn 

advertenties worden weergegeven.’

Sterke resultaten behalen in het inhoudsnetwerk 

‘Mijn advertenties op urbanpath.com hebben een hoge CTR: 3,81%. Ik wil 
deze plaatsing toevoegen aan mijn campagne. Ik vink het vakje aan, klik 

vervolgens op ‘Plaatsing en bod beheren’ en stel een bod in. Klaar.’

Gerichte plaatsingen is de 
nieuwe naam voor plaatsingen die 
u handmatig selecteert voor de 
weergave van uw advertenties.

Automatische plaatsingen is de 
nieuwe naam voor de plaatsing van 
advertenties met zoekwoordtargeting 
in het inhoudsnetwerk.



Ga als een speer aan de slag
U heeft nu gezien hoe u de gereedschapsgordel voor de zoekheld kunt 
gebruiken om uw AdWords-campagnes te verbeteren.

Bezoek de site van de nieuwe AdWords-interface voor hulpvideo’s en 
veelgestelde vragen: 
8www.google.com/intl/nl/adwords/newinterface



Toetsenbord sneltoetsen voor de nieuwe AdWords 
interface 
Algemene navigatie:

G daarna O: Ga naar ‘Alle online campagnes’ 
G daarna C: Ga naar het tabblad ‘Campagnes’ 
G daarna R: Ga naar het tabblad ‘Advertentiegroepen’ 
G daarna K: Ga naar het tabblad ‘Zoekwoorden’ 
G daarna N: Ga naar het tabblad ‘Netwerken’ 
G daarna A: Ga naar het tabblad ‘Advertenties’ 
G daarna S: Ga naar het tabblad ‘Instellingen’

Navigatie en acties in tabellen:

J/K: Volgende/vorige rij in de tabel met primaire gegevens 
X: Selecteer huidige rij (Shift+X voor meerdere rijen) 
E: Bewerken 
P: Onderbreken 
N: Inschakelen 
D: Verwijderen 
L: Downloaden

De nieuwe AdWords interface website: 
8www.google.com/intl/nl/adwords/newinterface

#
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