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Inzicht in optimalisatie van onpage sitebezoek
Het nut van kwalitatieve data!



3Over Netprofiler
Online marketing bureau (opgericht in 2003)

30 hoog opgeleide, ervaren en gecertificeerde professionals (en groeiend)

Ervaren en gecertificeerde consultants voor alle belangrijke online marketing tools

Eerste Google Analytics Certified Partner in Nederland

Google Analytics Premium Reseller

4x ‘Beste Nederlandse Web Analytics en optimalisatie bureau’ in Emerce 100



4Onze klanten



5Inzichten uit analytics tools

Funnel visualisaties laten zien in welke stap van de funnel gebruikers afhaken.



6Inzichten uit analytics tools

Rapporten laten bijvoorbeeld zien dat bepaalde type devices het slechter doen dan anderen.



7Inzichten uit analytics tools

Rapporten laten zien dat bepaalde landingspagina’s beter presteren dan andere pagina’s.
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Analytics geven vaak alleen kwantitatieve antwoorden en vertellen 

daarmee niet het hele verhaal!
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KwaNtitatief:

 5000 gebruikers haken af bij het invullen 

van een formulier

 Op een desktop bekijken gebruikers 

gemiddeld 3 pagina’s meer per bezoek 

dan op mobiel device

 Het conversiepercentage van Campagne A 

was 5% hoger dan Campagne B

Kwantitatief vs. Kwalitatief

KwaLitatief:

 Het formulier is niet 

gebruikersvriendelijk

 Gebruikers hebben veel moeite met het 

navigeren door de mobiele website

 De landingspagina van Campagne B werd 

als minder relevant ervaren
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Heatmaps

Visitor Recordings

Conversion funnels

Form Abandonment

Feedback polls

 Surveys

Hotjar



13Survey analyse

Voorbeeld van een pagina waar gebruikers zich kunnen aanmelden bij een watermaatschappij. 

20% van de gebruikers hebben echter helemaal niet als doel zich aan te melden!



14Hotjar – Form Abandonment



15Hotjar - Recordings



16Hotjar – Feedback polls



17Samenvatting

Analytics tools geven je heel veel waardevolle inzichten, maar dit zijn vaak

alleen maar kwantitatieve inzichten!

 Ook kwalitatieve inzichten (meningen, ervaringen, context) zijn essentieel

voor het goed begrijpen van je online bezoekers.

Tools zoals Hotjar geven je de handvaten om deze kwalitatieve inzichten te 

verkrijgen.
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