
 

Training 
Google Analytics – de basis 

 

Google Analytics is dé tool om inzicht te krijgen in de bezoekers van je website. Door de 
statistische gegevens op een effectieve wijze te analyseren kun je hierop inspelen. Dit helpt je de 
online doelen beter te realiseren. Maar hoe zet je deze tool effectief in? In de training Google 
Analytics verkrijg je praktisch inzicht in de meest belangrijke rapporten. Concreet wordt 
aangedragen hoe en welke statistieken je dient te analyseren, zodat je opgedane inzichten direct 
toe kunt passen in het verhogen van de conversie van je website. 

 

Website data begrijpen 
Via je website je doelgroep te bereiken met een relevante boodschap? Dan wil je weten wie je 
website bezoekt, welke informatie ze lezen, hoelang ze op je website blijven en welke pagina’s 
populair zijn (of juist niet). Google Analytics helpt je deze data inzichtelijk te maken en te koppelen 
aan je eigen online doelen. 

 

In deze training leer je het volgende: 
• Basiskennis over Google Analytics, zodat je zelf Google Analyticsaccounts kunt opzetten en 

inrichten. 
• Het interpreteren van statistieken en leert ze omzetten in concrete actiepunten. 
• Je kunt belangrijke online marketingactiviteiten meetbaar maken en interpreteren. 
• Je kunt de belangrijke KPI’s van je website inzichtelijk maken en interpreteren via doelen en 

trechters. 
 

Hoe ga je leren? 
Persoonlijke voorbereiding 
Om deel te kunnen nemen is een Google Analytics account nodig. Het is niet strikt noodzakelijk dat 
je voorafgaand aan de training hier over beschikt. In de training krijg je uitleg hoe je een account 
aanmaakt en hoe je deze voor je eigen website inricht. Als je als deelnemer met een eigen website 
aan de slag wil tijdens de training, moet daar wel een Google Analytics account aan gekoppeld 
zijn. Doordat je dan tijdens de training met je eigen data aan de slag gaat is de training nog 
effectiever. 

 
Oefenen 
Aan de hand van een demo-account leggen we je stap voor stap uit hoe je Google Analytics 
succesvol opzet en inricht voor je eigen website. Je leert hoe je goede analyses en uiteenlopende 
rapportages kunt maken. Maar ook hoe je de statistieken moet interpreteren en vertalen naar 
verbeteringen voor je website en online campagnes. Er is ruim aandacht voor individuele vragen. 
Je gaat tijdens de training bovendien hands-on aan de slag met je eigen account. 

 
Resultaat 
Na afloop heb je je eigen account opgezet en ingericht en weet je hoe je belangrijke rapportages 
maakt waarop je verbeteringen in je site kunt aanbrengen. 

 
Competenties 
In deze training werk je aan de volgende (TMA) competenties: probleemanalyse, inzicht, 
resultaatgerichtheid. 

 
Wij gebruiken de competentietaal van TMA (TalentMotivatieAnalyse)  



Voor wie? 
De training is bedoeld voor marketing- en communicatieprofessionals die met Google Analytics aan 
de slag willen gaan. 

 
Goed om te weten 
• Het programma duurt één dagdeel, van 10.30 – 15.00 uur (inclusief lunch). Dat is dus reizen 

buiten de spits! 
• Uiteraard neem je je laptop mee naar de training. (Er is gratis wifi beschikbaar op de 

trainingslocatie) 
• Locatie: centraal in Nederland 
• Maximaal aantal deelnemers: 14 
• Na deze training ontvang je een Van der Hilst Certificaat van Deelname. 
• Data, kosten en direct aanmelden via onze website: www.hilst.nl. 
• Meer informatie: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl 

 
Meer opties 
Deze training als een maatwerk in-company voor jouw organisatie? Of een individuele coaching op 
het thema van deze training? Dat kan! Neem voor een vrijblijvend advies/offerte contact op met 
ons op via: 033 450 50 00 of info@hilst.nl 

 

Deze training maakt deel uit van een reeks programma’s op het gebied van online communicatie. 
Ga voor het complete overzicht van ons aanbod naar onze website. 
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