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A/B testing

Alt-tag

Analytics

Anchor link

Backlinks

Bounce rate

Changelog

Content
management
systeem (CMS)

Conversiepixel

Conversietracking

A/B testing is een testmethode waarbij de website bezoekers 
worden opgesplitst en daarmee wordt gemeten welke 
veranderingen of wijzigingen beter werken.

De beschrijving van een afbeelding die niet te zien is voor 
gebruikers, maar zoekmachines vertelt wat de afbeelding 
inhoudt. Wanneer een afbeelding niet kan worden geladen, is 
deze tekst wel zichtbaar op de website.

Het systeem van Google waarbij alle gegevens over de website 
worden opgeslagen en kan worden geanalyseerd.

Een link op een woord op een pagina die de lezer makkelijker 
naar een andere pagina laat navigeren.

Backlinks of third party links zijn de externe links naar jouw 
website, die je probeert op te bouwen met behulp van 
linkbuilding. Naast de directe traffic, levert het je ook een 
betere ranking en hogere autoriteit op.

Het percentage e-mails dat niet aankomt bij de gebruiker. 
Dit kan komen door een volle inbox, een spamfilter van de 
gebruiker etc.

Document waar alle wijzigingen worden bijgehouden.

Een contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, 
meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat 
mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, 
documenten en gegevens op internet kunnen publiceren.

Een cluster waarin data opgeslagen en gekoppeld wordt in de 
Google Tag Manager of Google Analytics

Een conversiepixel is een stuk code dat wordt geladen, zodra 
een gebruiker op een bepaalde pagina terecht komt. Wanneer 
deze pixel wordt geladen, weet het systeem waaruit deze 
afkomstig is, dat een handeling is voltooid. Bijvoorbeeld 
wanneer deze wordt ingeladen op de bedankt-pagina in de 
shop.

Met conversietracking worden alle methoden verstaan om 
gegevens te verzamelen over conversie aantallen
en percentages.
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Cost Per Lead (CPL)

Cost Per Mile (CPM)/
Cost Per Thousand (CPT)

Conversion Rate 
Optimization (CRO)

Cascading Style Sheets 
(CSS)

Call to Action (CTA)

Dubbele opt-in

FB Ads

Gebeurtenis

Google Ads

General Data Protection 
Regulation (GDPR)

Hypertext Markup 
Language (HTML)

De Cost per Lead (CPL) is een maat voor de kosten van een 
online advertentie. Er wordt betaald per lead via 
de advertentie.

De Cost per Mille (CPM), wordt ook Cost per Thousand (CPT) 
genoemd (mille is Latijn voor duizend). Er wordt per 1000 
weergaven betaald voor de advertentie.

Conversion Rate Optimization is ervoor zorgen dat het aantal 
conversies toeneemt door wijzigingen toe te passen op de 
website of webshop.

Cascading Style Sheets is de code die gebruikt wordt om 
HTML-pagina’s te voorzien van styling.

Een call to action (oproep tot actie) is een veelgebruikte term in 
de marketing en betreft het overhalen van potentiële klanten, 
na het ontvangen van een reclameboodschap, tot een 
specifieke handeling zoals het bestellen van het product, het 
inschrijven voor de nieuwsbrief of het liken van de Facebook 
pagina.

Na een opt-in kan er een e-mail worden gestuurd met daarin 
de vraag te bevestigen dat de gebruiker de content inderdaad 
wil ontvangen. Zodra deze op de button klikt en het 
e-mailadres hiermee activeerd, heeft deze gebruiker een 
dubbele opt-in gegeven.

Advertenties die lopen via META platformen.

Actie op een website zoals scrollen, het afspelen van een video 
of navigeren. 

Advertenties die via Google platformen lopen. Bijvoorbeeld: 
display, zoekwoorden, video en in-marketing.  

General Data Protection Regulation. In Nederland ook wel AVG. 
Alles rondom privacywetgeving valt hieronder. 

HyperText Markup Language (HTML) is een opmaaktaal voor 
de inhoud van documenten, voornamelijk bedoeld voor het 
internet. De basis voor een website of emailmarketing is HTML.

De Cost per Action (CPA) staat voor de kosten van een 
bepaalde actie die wordt uitgevoerd door een bezoeker.

Cost per Action (CPA)

Cost per Click (CPC) De Cost per Click (CPC) is een maat voor de kosten van een 
online advertentie. Er wordt betaald per klik op de advertentie.



Meta tags

Meta title

Opt-in

Organisch bereik

Pagerank

Paginaweergave

Paid bereik

Rich snippets

Return On Ad Spend 
(ROAS)

Return on Investment 
(ROI)

De verzamelnaam voor onder andere de titel en beschrijving 
van een webpagina die te zien zijn in bijvoorbeeld
zoekmachines, zoals: Google en Bing.

De titel van een pagina die te zien is in de browserbalk 
en in zoekmachines.

Een term die aangeeft of een gebruiker explicite toestemming 
heeft gegeven hem of haar te mogen benaderen met de door 
de gebruiker aangegeven content.

Bezoekers die op je website komen via zoekmachines zonder 
te betalen zoals: Google of Bing.

Pagerank, ook wel Google Page Rank (GPR) genoemd, is een 
cijfer wat Google jouw website geeft. Dit heeft invloed op de 
positie van de website in Google.

Een instantie van een pagina die wordt geladen (of opnieuw 
geladen) door een browser. Paginaweergaven is een statistiek 
die wordt gedefinieerd door het totale aantal weergegeven 
pagina’s.

Bezoekers die op je website komen via betaalde advertenties 
op platformen, zoals: Google of Bing.

Rich snippets zijn stukjes content en informatie die je kunt 
gebruiken om de zoekresultaat in bijvoorbeeld te verrijken met 
content, waaronder het aantal reviews van bijvoorbeeld 
Trustpilot.

Return On Ad Spend. Wat heeft de campagne opgeleverd? 
Opbrengst / totale kosten

ROI is de afkorting van return on investment, oftewel opbrengst 
naar investering. Dit zijn de kosten min de opbrengsten van 
bijvoorbeeld de advertenties.

JavaScript

Meta description

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina’s 
interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. Het 
script wordt door middel van HTML overgebracht in de 
webbrowser en wordt hierin uitgevoerd.

De beschrijving van een pagina die te zien is in zoekmachines.

Hyperlink Een hyperlink is een stukje tekst (op een webpagina) waar je op 
kunt klikken.

Hosting Dienst die website eigenaren de mogelijkheid geeft hun data 
op te slaan. 



SMM

Thank you page

Unieke 
paginaweergave

URL

Social Media Marketing is het plaatsen en eventueel promoten 
van berichten op social media. Dit kan zowel betaald als gratis.

Pagina waar de doelgroep op belandt na het voltooien van 
een conversie. De pagina maakt het makkelijker conversies te 
meten. 

Een unieke paginaweergave staat voor het aantal sessies waar-
in deze pagina één keer of meerdere keren is weergegeven.

Een Uniform Resource Locator (afgekort URL) is een gestructu-
reerde naam die verwijst naar een stuk data (meestal naar een 
website).

SEO

Sessies

Sitemap

Search Engine Optimization zorgt ervoor dat websites hoger 
worden getoond in de organische zoekmachine resultaten.

Een sessie is een groep interacties die binnen een bepaalde 
periode plaatsvinden op uw website. Eén sessie kan 
bijvoorbeeld meerdere scherm- of paginaweergaven, 
gebeurtenissen, sociale interacties en e-commercetransacties 
bevatten.

De sitemap is een document waarin alle pagina’s in de website 
zijn opgesomd. Dit helpt de zoekmachines alle informatie te 
vinden en te verwerken.

SEA

SEM

Search Engine Advertising is het adverteren in zoekmachines, 
zoals Google of Bing.

Search Engine Marketing bestaat uit alle activiteiten om beter 
gezien te worden in de zoekmachine resultaten, ook wel: 
SEO en SEA.
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