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Online marketing
SEA is een onderdeel van online marketing. Onder online marketing 
vallen kortweg alle digitale activiteiten die een bedrijf in kan zetten om 
marketingdoelstellingen te bereiken. Doordat steeds meer bedrijven, 
producten en mensen op meerdere manieren met het internet 
verbonden zijn, wordt de scheiding tussen traditionele marketing en 
online marketing steeds vager.

Onder online marketing vallen, onder andere:
● SEA
● SEO
● Social media
● Conversie optimalisatie
● E-mail marketing
● Webdesign
● Affiliate marketing

Yellowlab kan ondersteuning bieden bij het uitdenken en ontwikkelen 
van de online marketingactiviteiten van uw bedrijf. Of het nu gaat om het 
schrijven van content, het verhelpen van technische problemen of het 
compleet uitbesteden van uw online marketingplannen.



Wat is SEA?
 

“Onder Search Engine Advertising wordt het tegen betaling plaatsen 
van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten 
verstaan. De advertentie wordt vertoond als een zoekmachine 
gebruiker een aan de advertentie gekoppeld woord of woordgroep 
intypt. De adverteerder betaalt alleen voor de zoekmachine gebruikers 
die op een van zijn advertenties klikken. De advertenties verwijzen naar 
een webpagina van de adverteerder.

Bij Search Engine Advertising kunnen drie doelstellingen worden 
onderscheiden. Ten eerste zo veel mogelijk vertoningen (bereik) 
genereren, ten tweede zo veel mogelijk clicks realiseren en tot slot zo 
veel mogelijk conversies realiseren. Een conversie kan bijvoorbeeld 
bestaan uit een informatieaanvraag, een aanmelding of een aankoop. 
Elke doelstelling heeft zijn eigen strategie.”

Bron: Wikipedia
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Biltstraat 156
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SEA resultaten, zijn de resultaten die direct bovenaan de 
zoekresultaten worden getoond. 



SEA Checklist
Wanneer wij jouw Google Ads account evalueren, maken wij gebruik van een SEA Checklist. Op elk onderdeel beoordelen wij 
de instellingen van jouw Google Ads en Shopping campagnes. Op basis van onze bevindingen krijg jij een concreet SEA advies 
om jouw campagnes te optimaliseren. Wij controleren dan altijd de volgende punten:

Search:
❏ Campagne type
❏ Campagne instellingen
❏ Bodaanpassingen

❏ Planning
❏ Locaties
❏ Apparaten
❏ Doelgroepen
❏ Demografie

❏ Zoekwoorden
❏ Zoekwoorden instellen
❏ Uitsluiten
❏ Kwaliteitsscore

❏ Advertenties
❏ Extensies
❏ Campagnestructuur

Shopping:
❏ Campagne instellingen
❏ Bodaanpassingen

❏ Planning
❏ Locaties
❏ Apparaten
❏ Doelgroepen
❏ Demografie

❏ Zoektermen
❏ Uitsluiten

❏ Campagnestructuur
❏ Biedingen
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Search - Campagne Type
Tijdens het aanmaken kan je een campagnetype selecteren, zoals zoeknetwerk, 
Display Netwerk, Shopping of Video. Je krijgt aanbevelingen te zien voor functies en 
instellingen die je kunnen helpen om de doelstellingen van jouw campagne te 
bereiken. Vergeet niet dat alle campagne-instellingen en functies beschikbaar zijn, 
ongeacht het doel van de campagne. Je kunt ervoor kiezen om geen doel te nemen 
en deze is ook op een later moment te wijzigen. 

Wij komen het helaas nog regelmatig tegen dat de campagnes bedoeld voor het 
zoeknetwerk zijn aangemaakt als Zoeknetwerk met Display select. Dan wordt je 
search advertentie ook getoond in het display netwerk. In het overzicht ziet dat er zo 
uit als de afbeelding hieronder. 

Omdat Ads in het displaynetwerk vaak slechtere resultaten laat zien, raden wij altijd 
aan om te kiezen voor ‘alleen zoeknetwerk’.



Search - Campagne 
Instellingen
Bij de campagne instellingen staan een aantal interessante 
instellingen om na te lopen, wij behandelen de belangrijkste:

Netwerken: Hier kan je de netwerken instellen en uitschakelen, 
zoals het eerdergenoemde display netwerk. 

Locaties en talen: De advertenties in jouw campagne komen in 
aanmerking voor weergave aan klanten binnen de gekozen 
geografische locaties of aan klanten die jouw gekozen taal als 
browsertaal hebben ingesteld. 

Kies in Nederland altijd voor de locatie ‘Nederland’ en als talen 
Nederlands en Engels, want veel Nederlanders hebben hun browser 
op Engels ingesteld. 

Conversies: Sinds kort kan je per campagne een conversie actie 
instellen. Een campagne gericht op winkelbezoek daar wil je 
natuurlijk een andere conversie instellen dan een webshop 
transactie.  



Search - Campagne Instellingen
Advertentieroulatie: Wil je aan de slag om de advertentieteksten goed te testen? 
Kies dan voor ‘Niet optimaliseren: rouleer advertenties voor onbepaalde tijd’ zodat je 
goede data krijgt die je kunt vergelijken. Heb je hier de tijd niet voor? Kies dan voor 
‘Optimaliseren: voorrang geven aan de best presterende advertenties’.

Budget: Stel handmatig de biedingen in voor klikken op de advertenties of laat 
Google Ads dit voor jou doen. Afhankelijk van het campagnetype worden mogelijk 
extra biedopties weergegeven waaruit je kunt kiezen. 

Biedstrategieën: Een complex onderwerp, te complex om uitgebreid in de checklist 
te behandelen. We hebben wel enkele tips:

● Ga je voor Conversies maximaliseren of conversiewaarde, hou dan wel het 
rendement in de gaten. 

● Kies je voor klikken maximaliseren, stel een maximumbod in op basis van 
kosten per klik.

● CPA als doel gaat om kosten per verkoop en ROAS als doel gaat voor 
rendement op kosten.

● Wil je sturen op zo veel mogelijk vertoningen (doelvertoningspercentage)? Stel 
ook het limiet in voor de maximum CPC (kosten per klik). 

● Een handmatige CPC kan nog steeds goed werken, mits je de tijd hebt om zelf 
de biedingen bij te houden. Als je hierop overschakelt, krijg je een 
waarschuwing van Google dat het tot slechte prestaties kan leiden. Hecht hier 
niet te veel waarde aan. 



Search - Bodaanpassingen
Door bodaanpassingen in te stellen, kan je ervoor zorgen dat 
advertenties vaker of minder vaak worden weergegeven.

Een klik kan bijvoorbeeld meer waard zijn als die afkomstig is van een 
smartphone, vanuit een specifieke locatie of wanneer er op een 
bepaald tijdstip van de dag wordt geklikt. Waar kun je 
bodaanpassingen op doen? Wij bekijken dan vaak de volgende 
onderwerpen:

Apparaten: Je kan de cpc verlagen of verhogen voor de apparaten 
desktop, mobiel en tablet. Is het volume heel hoog op mobiel maar de 
verhouding tussen de conversiewaarde en kosten juist laag? Plaats 
dan een negatieve bodaanpassing. Scoort een apparaat veel beter? 
Verhoog dan het bod met een bodaanpassing. 

Een optie is ook om aparte mobiele campagnes aan te maken. Maak 2 
dezelfde campagnes aan, waarbij je de een 100% verlaagd op mobiel 
(deze wordt dan alleen op desktop getoond), de andere kan je dan 
100% verlagen op desktop. 

Locaties: Probeer je locaties ook verder op te splitsen. Adverteer je 
alleen in Nederland? Stel dan niet Nederland in als enige locatie, maar 
splits dit in bijvoorbeeld de provincies. Zo kan je meer uit je budget 
halen, door per provincie je bod aan te passen. 



Search - Bodaanpassingen
Planning: Standaard staat de advertentieplanning op alle dagen, alleen dat zorgt er 
nog niet voor dat je ook bodaanpassingen kunt doen. Voeg bijvoorbeeld elke dag van 
de week toe, zodat je later per dag (of eventueel zelfs per dagdeel) een 
bodaanpassing kan doen. 

Campagnes kunnen in het weekend bijvoorbeeld heel anders presteren. 

Demografie: De cijfers zijn beschikbaar en je kunt direct een bodaanpassing 
plaatsen. Kijk naar de verschillen in leeftijd en geslacht, en plaats een bodaanpassing 
waar nodig om een bepaalde leeftijdsgroep te bereiken die goed converteert. 

Doelgroepen: Er zijn niet standaard doelgroepen gekoppeld aan je campagne. Het 
kan heel waardevol zijn om dit wel te doen. Je kunt kiezen voor verschillende 
doelgroepen die je zelf vult op basis van voorwaarden, bijvoorbeeld:

- heeft de /cart pagina bereikt
- heeft meerdere pagina’s bekeken

Een andere mogelijkheid is om de doelgroepen te gebruiken die al bekend zijn, zoals 
ouderlijke status, hoogste opleiding of de specifieke in market doelgroepen die heel 
diep ingaan op interessegebieden. 

Let op, stel de doelgroepen in op Observatie als je bodaanpassingen wilt doen. Als je 
kiest voor targeting dan bereik je alleen nog die doelgroepen en wordt het bereik 
ineens een stuk kleiner. 
 



Search - zoekwoorden instellen
Met zoektypen voor zoekwoorden bepaal je welke zoekopdrachten jouw advertenties 
in Google triggeren. Je kunt bijvoorbeeld ‘breed zoeken’ gebruiken om jouw 
advertentie weer te geven aan een bredere doelgroep en ‘exact zoeken’ als je 
vertoond wilt worden op een specifieke zoekterm.

Volledig breed zoeken raden wij niet aan, maar gebruik een combinatie van exact 
zoeken, en de Modifier voor breed zoeken of woordgroepen. 

Exact: Exacte overeenkomsten van de term of sterk gelijkende varianten van die 
exacte term met dezelfde betekenis. Stel deze in met het zoekwoord of meerdere 
zoekwoorden in te sluiten tussen de haken: [zoekwoord].

Modifier voor breed zoeken: Alle termen met een plusteken (+zoekwoord) in 
willekeurige volgorde. Er kunnen extra woorden vóór, na of tussen de termen 
worden weergegeven.

Woordgroep: "Zoekwoord" komt overeen met de woordgroep (of sterk gelijkende 
varianten van de woordgroep) met extra woorden ervoor of erna.

[spijkerbroek]
[jeans]
Match: ‘Spijkerbroek’

+spijkerbroek
+jeans
Match: ‘Levi’s jeans’

“jeans”
Match: ‘Lichtblauwe denim jeans’



Search - zoekwoorden 
uitsluiten
Met uitsluitingszoekwoorden kun je termen uitsluiten van de 
campagnes, zodat je alleen zoekwoorden gebruikt die belangrijk 
zijn voor jouw klanten.

Door de zoekwoorden specifiek in te stellen wordt je minder 
getoond op minder relevante termen, en hoef je dus minder vaak 
zoektermen uit te sluiten. 

Toch adviseren we om de lijst met zoektermen regelmatig na te 
lopen, en alle zoektermen die niet relevant zijn uit te sluiten. Dan 
wordt de advertentie nooit meer getoond op die termen. 

Komen bepaalde zoektermen terug in diverse campagnes, en zijn 
ze nooit relevant? Dan kan je ook een lijst met 
uitsluitingszoekwoorden maken en deze koppelen aan alle of de 
gewenste campagnes. 

Zo kan je bijvoorbeeld in jouw webshop voor schoenen de termen 
‘Nike’ of ‘Adidas’ uitsluiten als je deze merken niet aanbiedt.



Search - Kwaliteitsscore
Per ingesteld zoekwoord kun je de kwaliteitsscore bekijken. De kwaliteitsscore is 
bedoeld om je een algemene indruk van de kwaliteit van jouw advertenties te geven. 
De kwaliteitsscore van 1-10 die voor elk zoekwoord in jouw account wordt 
gerapporteerd, is een schatting van de kwaliteit van de advertenties en de 
bestemmingspagina's die door de advertenties worden geactiveerd.

De kwaliteitsscore bepaalt ook deels de advertentiepositie, en ook de cpc.
De kwaliteitsscore bepaalt dus of je ‘korting’ krijgt op je cpc, of juist extra moet 
betalen. 

Bij de ingestelde zoekwoorden kun je de volgende kolommen oproepen: 
Kwaliteitsscore, Ervaring op bestemmingspagina en Advertentierelevantie.

Is de kwaliteitsscore te laag? Dan staat de reden in de overige 2 kolommen. Bij een 
lage advertentierelevantie dien je de zoekwoorden in de advertenties te verwerken, 
zowel in de kop als in de beschrijving. En bij een lage score op de 
bestemmingspagina dien je een betere url in te voeren die relevanter is bij het 
zoekwoord.  



Search - Advertenties 
+ Extenties
Advertenties: Zorg er voor dat er altijd 3 advertenties 
zijn gevuld per advertentiegroep. Twee uitgebreide 
advertenties gevuld met 3 koppen en 2 beschrijvingen 
en een RSA (responsive search ads). 

Extensies: Zorg dat zoveel mogelijk extensies gevuld 
zijn, Google gaat dan zelf wel op zoek naar de best 
presterende combinaties. 
Vul ook genoeg opties in per extensies, vul 
bijvoorbeeld liever 8 verschillende Highlight extensies 
omdat Google er 4 tegelijk kan tonen en dan op zoek 
kan gaan naar de beste combinaties. 



Search - Campagnestructuur
Het bouwen van een goede campagnestructuur is tijdsintensief, maar zeker de 
investering waard. De voordelen van een goede campagnestructuur zijn:

- De juiste ads aan de juiste bezoekers tonen
- Gemakkelijker accountbeheer
- Betere controle over budgetten
- Sneller en beter campagnes uitbreiden

Met een juiste campagnestructuur, waarin er genoeg advertentiegroepen zijn kun je 
de zoekwoorden per advertentiegroep in de advertenties verwerken. Op die manier 
haal je ook de juiste kwaliteitsscore. 



Yellowlab SEA Checklist

Shopping
Campagne instellingen
❏ Bodaanpassingen

❏ Planning
❏ Locaties
❏ Apparaten
❏ Doelgroepen
❏ Demografie

❏ Zoektermen
❏ Uitsluiten

❏ Campagnestructuur
❏ Biedingen

 



Shopping - Campagne 
Instellingen
Bij de campagne instellingen staan een aantal interessante 
instellingen om na te lopen, wij behandelen de belangrijkste:

Budget: Stel handmatig de biedingen in voor klikken op de 
advertenties of laat Google Ads dit voor jou doen. Afhankelijk van 
het campagnetype worden mogelijk extra biedopties weergegeven 
waaruit je kunt kiezen. 

Biedstrategieën: Een complex onderwerp, te complex om 
uitgebreid in de checklist te behandelen. We hebben wel enkele 
tips:

● Kies je voor klikken maximaliseren, stel een maximumbod in 
op basis van wat één klik mag kosten.

● Doel ROAS gaat voor een doel rendement. 
● Handmatige cpc kan nog steeds goed werken, mits je de tijd 

hebt om zelf de biedingen bij te houden. Als je hierop 
overschakelt, krijg je een waarschuwing van Google dat het 
tot slechte prestaties kan leiden. Hecht hier niet te veel 
waarde aan. 



Shopping - Campagne 
Instellingen

Productfilter: Wil je een aparte campagne voor 
bijvoorbeeld een merk? Via de productfilter kan je dan 
filteren op o.a. een merk. 

Locaties: De locatie die je target komt vanaf de feed en de 
instelling land van verkoop. Je kunt nog steeds de locaties 
splitsen, om daar later de bodaanpassingen op te doen. 



Shopping - Bodaanpassingen
Door bodaanpassingen in te stellen, kan je ervoor zorgen dat advertenties 
vaker of minder vaak worden weergegeven op basis van waar, wanneer en 
hoe mensen zoeken. 

Een klik kan bijvoorbeeld meer waard zijn in een bepaalde regio of vanaf een 
bepaald apparaat of een specifieker tijdstip. Waar kun je bodaanpassingen 
op doen? Wij bekijken dan vaak de volgende onderwerpen:

Apparaten: Je kan de cpc verlagen of verhogen voor de apparaten desktop, 
mobiel en tablet. Is het volume heel hoog op mobiel maar de verhouding 
tussen de conversiewaarde en kosten juist laag? Plaats dan een negatieve 
bodaanpassing. Scoort een apparaat veel beter? Verhoog dan het bod met 
een bodaanpassing. 

Een optie is ook om aparte mobiele campagnes aan te maken. Maak 2 
dezelfde campagnes aan, waarbij je de een 100% verlaagd op mobiel (deze 
wordt dan alleen op desktop getoond), en de andere 100% verlagen op 
desktop. 

Locaties: Probeer je locaties verder op te splitsen. Adverteer je alleen in 
Nederland? Stel dan niet Nederland in als enige locatie, maar splits dit in 
bijvoorbeeld de provincies. Op die manier kan je bodaanpassing plaatsen per 
provincie, waar we toch vaak verschil in de resultaten zien, om nog meer uit 
je budget te halen.  



Shopping - Bodaanpassingen
Planning: Standaard staat de advertentieplanning op alle dagen, alleen 
dat zorgt er nog niet voor dat je ook bodaanpassingen kunt doen. Voeg 
bijvoorbeeld elke dag van de week toe, zodat je later per dag (of eventueel 
zelfs per dagdeel) een bodaanpassing kan doen.

Prestaties kunnen op verschillende dagen of tijdstippen totaal anders zijn.

Demografie: De cijfers zijn beschikbaar en je kunt direct een 
bodaanpassing plaatsen. Kijk naar de verschillen in leeftijd en geslacht, en 
plaats een bodaanpassing waar nodig. 

Doelgroepen: Er zijn niet standaard doelgroepen gekoppeld aan je 
campagne. Het kan heel waardevol zijn om dit wel te doen. Je kunt kiezen 
voor de doelgroepen op basis van voorwaardes:

● Heeft de /cart pagina bereikt
● Heeft meerdere pagina’s bekeken

Een andere mogelijkheid is om de doelgroepen te gebruiken die al bekend 
zijn, zoals ouderlijke status, hoogste opleiding of de specifieke in market 
doelgroepen die heel diep ingaan op interessegebieden. 

Let op, stel de doelgroepen in op Observatie als je bodaanpassingen wilt 
doen. Als je kiest voor targeting  dan bereik je alleen nog die doelgroepen 
en wordt het bereik ineens een stuk kleiner. 
 



Shopping - zoekwoorden 
uitsluiten
In shopping kun je dus geen zoekwoorden instellen waar je op gevonden wordt, 
maar je kunt nog steeds zoektermen uitsluiten. 

Wij adviseren wel om de zoektermen lijst regelmatig na te lopen, en alle zoektermen 
die niet relevant zijn uit te sluiten. Dan wordt de advertentie nooit meer getoond op 
die termen. 

Komen bepaalde zoektermen terug in diverse campagnes, en zijn ze nooit relevant? 
Dan kan je ook een lijst met uitsluitingszoekwoorden maken en deze koppelen aan 
alle of de gewenste campagnes. 



WAAROM YELLOWLAB
✔ Klantwaardering: 9,0
✔ Onze klanten bevelen ons aan
✔ Wij zijn eerlijk en direct
✔ Winnaars Thuiswinkel Awards 2011
✔ Focus op resultaat
✔ Google Premier Partner
✔ Premium partner Lightspeed
✔ Visual Website Optimizer Certified Partner
✔ Thuiswinkel.org business partner
✔ Datatrics Certified Partner

 



“Prettig om samen te 
werken met Yellowlab.”

- Maria Smit - Van Gogh Museum



“Denken met je mee. 
Hebben zeer veel kennis in huis. 

Je bent geen nummer. 
Kortom een verlichting om

 mee samen te werken.”
- Jeroen Blauwenberg - Keukenloods



CONVERSIE

DESIGN IS NOT JUST 
WHAT IT LOOKS LIKE & 
FEELS LIKE.
Integer aliquet sollicitudin arcu, non volutpat ipsum tristique ac. Duis 
fermentum est tortor, a sagittis lacus convallis quis. Vivamus auctor ante 
sed quam fringilla, nec porta nunc porttitor. Sed accumsan metus nec 
tincidunt rutrum. Maecenas euismod odio id erat iaculis, non ornare dui 
euismod. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec luctus, dolor ut iaculis sodales, urna enim 
scelerisque risus, suscipit sodales mi nisi sit amet leo.



“Meer resultaat behaal je door 
inzicht te krijgen”

- Jeroen Cloosterman, Yellowlab -


