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Welkom bij News Consumer Insights 2.0! 

Bedankt voor het bezoeken van onze nieuwe tool en playbook. We zijn blij dat je meedoet!

In 2018 introduceerden we News Consumer Insights om nieuwsuitgevers te helpen datagestuurde 
zakelijke beslissingen te nemen die de winstmarge verhogen, en een diepere relatie met hun lezers op te 
bouwen. We waren blij met de manier waarop de tool werd ontvangen. Al snel werd hij tienduizenden 
keren bezocht in 129 landen en de tool werd genomineerd voor een award van de International News 
Media Association (INMA).

Geïnspireerd door het succes, de behaalde resultaten en de positieve feedback van onze partners, 
hebben we geprobeerd het platform verder uit te bouwen en alle kennis en inzichten die we in de 
afgelopen twee jaar hebben opgedaan bij de samenwerking met onze uitgevers in te zetten.

We hebben veel bijgeleerd:
1) Hoewel we geprobeerd hebben de gegevens die in News Consumer Insights worden weergegeven 

te vereenvoudigen, waren er nog steeds veel gegevens. We hadden het probleem van een ‘tsunami 
aan gegevens’ niet volledig opgelost.

2) Het News Consumer Insights Playbook ontving goede feedback, maar is nog steeds veel leeswerk 
als je snel wilt handelen op basis van inzichten.

3) We zouden meer kunnen doen om onze nieuwsuitgevers te helpen het beste uit Google Analytics 
te halen om zo nog meer inzicht te krijgen.

4) Het belangrijkste is dat de betrokkenheid van de lezer één van de voornaamste gebieden is om de 
advertentieopbrengsten en de lezeropbrengsten te laten groeien, en hier is vaak geen aandacht 
voor in veel van de analysetools die vandaag de dag beschikbaar zijn.

Daarom hebben we News Consumer Insights 2.0 ontwikkeld, met in gedachten wat we tot nu toe hebben 
geleerd. We zijn blij dat we onze nieuwe versie van News Consumer Insights kunnen introduceren, waarin 
de volgende functies zijn opgenomen:

● Meer gepersonaliseerde aanbevelingen 
We hebben een keuzemachine ontwikkeld die gepersonaliseerde en actiegerichte aanbevelingen 
doet op basis van je Google Analytics-gegevens, zodat je geen tijd hoeft te besteden aan het 
analyseren van inzichten en gegevens. 

● Nieuwe inzichten over lezeropbrengsten en video dankzij de News Tagging Guide 
Met onze bijbehorende tool, News Tagging Guide, kun je de voornaamste statistieken vastleggen 
die nodig zijn om de betrokkenheid van de lezer en de videoconsumptie te begrijpen. De nieuwe 
gegevens zullen ook inzichten die gegenereerd worden in News Consumer Insights 2.0 versterken. 

● Nieuwe waardecijfers: advertentieopbrengsten en gemiddelde opbrengst per gebruiker 
(Average Revenue per User, ARPU)
We hebben oplossingen bedacht voor zowel de gebruikers van Google Analytics 360 als die van de 
klassieke versie van Google Analytics om inzicht te krijgen in de advertentieopbrengsten en de 
gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU), die meer informatie geven over doelgroepwaarden.

Met deze verbeteringen aan News Consumer Insights kijken we ernaar uit om een waardevoller product te 
bieden aan nieuwspartners van elke omvang over de hele wereld. Hoewel deze tool grondig is herzien, 
blijft onze missie onveranderd: we willen nieuwsuitgevers helpen hun bronnen op de juiste manier in te 
zetten en hun digitale strategieën aan te passen om loyaliteit en duurzaamheid te bevorderen.

Met vriendelijke groet,

Amy Adams Harding, directeur Analytics and Revenue Optimization, News and Publishing

Anntao Diaz, hoofd News Consumer Insights

https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
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We hebben News Consumer Insights ontwikkeld om uitgevers te helpen datagestuurde zakelijke 
beslissingen te nemen die de winstmarge verhogen, en een diepere relatie met hun lezers op te bouwen. 
Via ons gegevenskader en de keuzemachine die exclusief voor nieuwsuitgevers zijn ontworpen, 
biedt News Consumer Insights belangrijke inzichten en actiegerichte aanbevelingen op basis van 
het Google Analytics-account van een uitgever om de betrokkenheid van lezers en de 
lezeropbrengsten te vergroten. 

Nieuwe functies van News Consumer Insights 2.0:

● Onze keuzemachine biedt gepersonaliseerde aanbevelingen 
We hebben een keuzemachine ingebouwd die gepersonaliseerde en actiegerichte aanbevelingen 
geeft op basis van je Google Analytics-gegevens, zodat je geen tijd hoeft te besteden aan het 
analyseren van inzichten en gegevens. 

● Nieuwe inzichten om algemene prestaties te verbeteren
Onze lezeropbrengsten-pagina biedt uitgebreide inzichten die kunnen helpen bij het optimaliseren 
van de conversiepercentages of andere doelen die je in Google Analytics hebt gesteld. Onze 
videoinzichten-pagina helpt je bij het maximaliseren van het gebruik van videocontent op je 
website en bij je publiek. 

● Nieuwe waardecijfers: advertentieopbrengsten en gemiddelde opbrengst per gebruiker 
(Average Revenue per User, ARPU) 
Als je Google Analytics 360 hebt gekoppeld aan Ad Manager, genereren we je 
advertentieopbrengsten en gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU) in de tool om je beter te 
kunnen informeren over de waarde. Als je geen gebruik maakt van Google Analytics 360, kun je de 
gemiddelde CPM's/RPM's per apparaat invoeren, zodat we je de geschatte 
advertentieopbrengsten en geschatte gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU) kunnen tonen.

https://support.google.com/analytics/answer/1012040?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6183286?hl=en&ref_topic=6183302


News Consumer Insights 2.0 gebruiken
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News Consumer Insights is volledig kosteloos en is zo ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken is. 

Het enige dat je nodig hebt om toegang te krijgen tot de tool, is een e-mailadres dat gekoppeld is aan je 

Google Analytics-account.

1 - Geef de tool toestemming om gebruik te maken van je Google Analytics-gegevens, koppel je 

Google Analytics-account en ga naar het tabblad Instellingen.

2 - Via de navigatiebalk links kom je bij de inzichtenpagina's van News Consumer Insights.

Aanbevelingen om betrokkenheid van lezers en 
lezeropbrengsten te verhogen, vastgesteld door onze 
News Consumer Insights-keuzemachine

Inzichten in hoe je bij je lezers presteert, vergeleken 
met onze benchmarks

Inzichten in hoe conversiepercentages 
geoptimaliseerd kunnen worden om lezeropbrengsten 
te verhogen

Inzichten in het gebruik van videocontent op je website

Kaart met Topinzichten die je helpt inzichten in de hele 
tool beter te begrijpen

Selecteer je Google 
Analytics-account

Geef CPM's door om advertentieopbrengsten te 
genereren en selecteer een doel voor de 

lezeropbrengsten-pagina

https://support.google.com/analytics/answer/1009702?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/1009702?hl=en
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News Consumer Insights 2.0 gebruiken

Actiegerichte aanbevelingen 

In dit gedeelte vind je alle actiegerichte aanbevelingen die wij hebben geïdentificeerd via onze 

ingebouwde keuzemachine die gericht is op hoe je betrokkenheid van lezers en lezeropbrengsten 

verhoogt en hoe je betere gegevens verzamelt.

Je vindt hier ook een opsplitsing van je lezers van de afgelopen dertig dagen via onze lezerstrechter: 

Casual Readers (maar 1 bezoek), Loyal Readers (tussen de 2 en 14 bezoeken), Brand Lovers 

(minstens 15 bezoeken). Deze trechter blijft actief in de hele tool en je kunt altijd je muisaanwijzer boven 

de knopinfo die bij een lezersgroep hoort plaatsen om de definitie te lezen of deze zelfs te uploaden naar 

je eigen Google Analytics.

Onze aanbevelingen zijn opgesplitst in drie categorieën: betrokkenheid van lezers, lezeropbrengsten 

en betere gegevens.

Je hoeft alleen maar op een van de aanbevelingen te klikken om te zien welke stappen je moet nemen 

voor optimalisering.



Deze pagina geeft inzicht in de betrokkenheid van je lezers door dieper te duiken 

in statistieken over bezoekdiepte en bezoekfrequentie. De 

News Consumer Insights-lezerstrechter is hier toegepast op je publiek,

waardoor je lage betrokkenheid snel kunt identificeren. 

Je verkeersbronnen zijn ook een belangrijk gebied van optimalisatie en we hebben onze eigen 

onderverdeling gemaakt om je te helpen bepalen welke het best presteren, georganiseerd op basis van 

percentage van het verkeer en gelezen pagina's per gebruiker (of (geschatte) gemiddelde opbrengst per 

gebruiker (est.ARPU/ARPU) als we toegang hebben tot advertentieopbrengsten).

Je kunt ook de prestaties van je News Consumer Insights-lezerscategorieën 

analyseren door hun betrokkenheidsgegevens te vergelijken met die 

van de duizenden nieuwsuitgevers die in onze News Consumer 

Insights-benchmarks zijn opgenomen. 

We hebben ook een Reader Engagement Score (RES) ontwikkeld die dient als 

referentiepunt zodat je eenvoudig onderpresterende onderdelen kunt identificeren 

in vergelijking met onze News Consumer Insights-benchmarks.
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News Consumer Insights 2.0 gebruiken

Betrokkenheid van lezers

● Direct verkeer (zie voetnoot)

● Blind verkeer (zie voetnoot)

● Google Zoeken 

● Facebook 

● Twitter 

● Overige sociale media

● Overige zoekmachines

● Nieuwsbrieven

● Meldingen (webpushmeldingen)

Opmerkingen
● Wat is donker verkeer? 

Sommige gebruikers worden onterecht gezien als 'direct verkeer' als Google Analytics de 
bezoekbron niet kan identificeren (apps, sms, enz.). In News Consumer Insights identificeren we 
hen als gebruikers die direct op je website terecht kwamen en niet via de homepage (bijv. een 
gebruiker die op de website kwam via een link naar een artikel gedeeld in WhatsApp). News 
Consumer Insights gebruikt de term 'direct verkeer' alleen voor gebruikers die je website 
bezochten via de homepage.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_social_media


Overzicht van Reader Engagement Score
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We hebben een aangepaste meetmethode ontworpen met de naam Reader Engagement Score in News 

Consumer Insights om je te helpen begrijpen hoeveel lezers met je content bezig zijn in vergelijking 

met andere nieuwsorganisaties. 

Onze Reader Engagement Score bestaat uit vier categorieën per lezersgroep, gemeten over de laatste 

dertig dagen:

● Bezoeken per lezer (sessies per gebruiker) 

Hoe vaak bezoekt een lezer je website?

● Aantal gelezen pagina's per bezoek (paginaweergaven per sessie)

Hoeveel artikelen leest een gebruiker per bezoek?

● Bezoekduur (gemiddelde sessieduur)

Hoelang blijft een lezer op je website? 

● Totaal aantal gelezen pagina's per gebruiker (paginaweergaven per gebruiker)

Hoeveel artikelen leest een gebruiker gemiddeld tijdens bezoeken?

Voor elke lezersgroep worden deze vier categorieën afgezet tegen onze branchebenchmarks om zo een 

dynamische score tussen 0 en 100 te krijgen.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de Reader Engagement Score van Loyal Readers van Website X: 

Je ziet hier dat we meer gewicht geven (twee keer meer) aan paginaweergaven per gebruiker. Dit vertelt 

ons hoe de loyale lezers van Website X zich gedragen ten opzichte van de benchmarks. We noemen dit 

'prestatiepercentage' en dit verschijnt niet in je rapport. De berekening om tot de Reader Engagement 

Score te komen, is als volgt: 30 x ln (prestatiepercentage) + 50.

Als de waarde van de Loyal Readers van Website X hetzelfde zijn als die van de benchmark, is het 

prestatiepercentage '1' en de Reader Engagement Score 50 (omdat ln(1) = 0).

News Consumer Insights 2.0 gebruiken
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Consumenteninzichten voor Nieuws 2.0 gebruiken

Lezeropbrengsten

Deze pagina wordt aangemaakt op basis van een Google Analytics-doel in het tabblad Instellingen:

Dat kan elk willekeurig doel zijn dat je helpt bij te houden wat jij ziet als conversie op je website, zoals: 

nieuwe abonnees, nieuwe bijdrage/donatie, klikken op affiliate-link, aanmeldingen voor een nieuwsbrief, 

advertentieblokkering op witte lijst gezet. Je doel kan ook enkel te maken hebben met de 

lezerbetrokkenheid, zoals: gebruikers die meer dan vijf artikelen gelezen of vijf video's gezien hebben.

De inzichten die je hier vindt, zijn voornamelijk gericht op het optimaliseren van conversiepercentages. 

Het doel van dit rapport is je te helpen snel te bepalen waar je je middelen moet inzetten om 

verkeersbronnen met een bovengemiddeld conversiepercentage te laten groeien en de onderdelen die je 

het meest op weg helpen richting het behalen van je doel te verbeteren. 

Geef in het bijzonder aandacht aan de ervaring die gebruikers hebben op je bestemmingspagina's, 

omdat deze essentieel zijn voor het verbeteren van lezeropbrengsten. 

https://support.google.com/analytics/answer/1012040?hl=en
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News Consumer Insights 2.0 gebruiken

Video-inzichten

Voor deze pagina is de component voor videoanalyse van de News Tagging Guide vereist, waarmee je de 

gegevens van je videospeler kunt overzetten naar Google Analytics, zodat wij deze kunnen 

analyseren in News Consumer Insights. Zodra de gegevens over videoconsumptie beschikbaar zijn, kun je 

analyseren hoe je lezersgroepen bezig zijn met je video's: gestarte video's, afgekeken video's, gemiddelde 

kijktijd en hoe video's in het algemeen circuleren.

In ons kader worden inzichten benadrukt die je helpen het aantal gestarte en afgekeken video's te 

verhogen, wat essentieel is als je loyaliteit van lezers en advertentieopbrengsten wilt laten groeien.

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg


Google Analytics voor nieuwsuitgevers
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Van meerdere nieuwsorganisaties over de hele wereld hebben we gehoord dat het moeilijk kan zijn om 

de juiste gegevens te identificeren om te verzamelen in Google Analytics of zelfs om de juiste 

technische implementatie te garanderen.

 

We hebben een News Tagging Guide (NTG) gemaakt om de juiste nieuws- en publicatiecijfers te 

markeren om te meten in Google Analytics, het taggen te vereenvoudigen en de aanbevelingen en 

inzichten in News Consumer Insights en Realtime Content Insights te verbeteren.

Deze onderdelen zijn opgenomen in de NTG: 

We raden sterk aan om de News Tagging Guide te gebruiken om het verzamelen van gegevens in Google 

Analytics als nieuwsuitgever te verbeteren. 

Opmerkingen

● Als het erop lijkt dat gegevens van je verkeersbronnen in News Consumer Insights ontbreken, is 
het mogelijk dat Google Analytics je verwijzings-URL's niet correct identificeert. Zorg ervoor 
dat je de juiste UTM-parameters op je URL's hebt of voeg deze toe (nieuwsbrieven = e-mail, 
pushmeldingen = meldingen, enz.).

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=en&ref_topic=1032998


Veelgestelde vragen
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Kun je News Consumer Insights 
gebruiken met de gratis versie van 
Google Analytics?

News Consumer Insights is te gebruiken met alle 
versies van Google Analytics. Uitgevers met Google 
Analytics 360 hebben toegang tot aanvullende 
advertentiecijfers.

Is News Consumer Insights van 
belang voor uitgevers buiten de 
nieuwsbranche?

News Consumer Insights is nuttig voor iedereen die 
content publiceert, binnen en buiten de 
nieuwsbranche. 

Moet ik Google Analytics-tags in 
mijn website implementeren om 
News Consumer Insights te kunnen 
gebruiken?

Je kunt al gebruikmaken van News Consumer Insights 
door simpelweg je Google Analytics-account te 
koppelen. Om meer uit News Consumer Insights te 
halen en aanvullende inzichten en aanbevelingen te 
ontvangen, moet je bepaalde tags van de News 
Tagging Guide implementeren. Zie je 'aanbevelingen 
voor gegevensverzameling'.

Waarom zien mijn gegevens er 
anders uit dan ik verwachtte? 

Bekijk je Google Analytics-implementatie en 
gegevensverzameling eens goed, want het zou 
kunnen dat hier fouten in zitten. De Tag 
Assistant-extensie voor Google Chrome kan hierbij 
helpen.

Onze pagina 'Google Analytics voor nieuwsuitgevers' 
kan hier ook hulp bij bieden.

Waarom telt 'paginaweergaven per 
gebruiker' zwaarder voor de Reader 
Engagement Score?

Eén van onze belangrijkste aannames is dat we uit de 
cijfers omtrent paginaweergaven loyaliteit en 
potentiële advertentieopbrengsten kunnen afleiden. 

Eenvoudig gezegd, we nemen aan dat een 
lezersgroep met gemiddeld meer paginaweergaven 
per gebruiker potentieel loyaler is en meer 
advertentieopbrengsten inbrengt. 

Houd in gedachten dat specifieke contentsecties 
(zoals fotogalerijen, die zorgen voor een nieuwe 
paginaweergave per foto) of websitefuncties 
(automatisch vernieuwen van content) onze score 
minder effectief kunnen maken.

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk


Veelgestelde vragen
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Zijn de gegevens gebaseerd op een 
steekproef?

Ja, een deel van de gegevens is mogelijk gebaseerd 
op een steekproef (lees hier meer over Google 
Analytics-steekproeven).

Waarom gebruiken jullie 
benchmarkgegevens en worden 
deze gegevens bijgewerkt?

De benchmarkgegevens helpen met het bepalen van 
branchegemiddeldes voor belangrijke 
betrokkenheidscijfers die gebruikt worden in onze 
Reader Engagement Score. Ze zijn referentiepunten 
voor jou om het gedrag van je lezers te analyseren in 
vergelijking met vergelijkbare lezers van andere 
uitgevers en om mogelijke gebieden waarin je 
achterloopt te kunnen identificeren. 

De gegevens worden elke eerste dag van de maand 
bijgewerkt.

Wie zijn er opgenomen in de 
benchmarks en kan ik een filter 
toepassen? 

Elke nieuwssite in onze benchmarks is persoonlijk 
geworven en we hebben ervoor gezorgd dat we 
uitgevers van verschillende locaties (Amerika, Europa, 
Azië) en met verschillende dekking (lokaal nieuws, 
nationaal en internationaal nieuws, tijdschriften) 
hebben toegevoegd. Alleen uitgevers met harde 
betaalmuren zijn uitgesloten van onze database 
vanwege hun invloed op de betrokkenheid van lezers. 

Het doel van deze gegevens is enkel om richting te 
geven en op dit moment is het niet mogelijk om een 
filter te gebruiken.

https://support.google.com/analytics/answer/2637192?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/2637192?hl=en
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Betrokkenheid van lezers

Lijst met actiegerichte aanbevelingen 

● Nieuwsbrieven: strategie voor gebruikersacquisitie

● Laat je lezers zich abonneren op webpushmeldingen

● De vindbaarheid van nieuwscontent optimaliseren met gestructureerde 
gegevens

● Je sociale strategie versterken

 

● Hercirculatiestrategie 

● Is je mobiele site snel genoeg?

● Hoe laat ik mijn gebruikers meer video's starten?

● Hoe laat ik mijn gebruikers meer video's afkijken?

Je hebt meer bezoeken nodig

Je hebt langere bezoeken nodig



Praktische tips

Nieuwsbrieven: strategie voor gebruikersacquisitie
Je hebt meer bezoeken nodig

WAAR RICHT JE JE OP

1. Zichtbaarheid en positie 
De locatie waar lezers zich kunnen aanmelden, moet makkelijk vindbaar 
zijn, bij elk artikel en boven de vouw. Richt je op inline voor computers 
en/of geankerde indelingen voor mobiel.

2. Verminder het aantal velden en gebruik 'aanmelden met 1 klik'
Richt je op één veld, e-mail, om het aanmelden makkelijker te maken. 
Schakel automatisch aanvullen in voor het e-mailveld om e-mailadressen 
die eerder op de browser zijn opgeslagen te genereren.

3. Look & feel
Gebruik contrasterende kleuren voor de achtergrond van het 
aanmeldingsvak en belangrijkste 'call-to-action'.

4. Maak het bericht persoonlijk 
Benadruk waarom een gebruiker zich zou moeten aanmelden in de kop 
boven het aanmeldingsvak. Pas het bericht aan op basis van de content, 
als dit mogelijk is. 

Maximaliseer de kansen om van lezers nieuwsbriefabonnees te maken

Opmerkingen

● Zorg ervoor dat je de effectiviteit van je aanmeldmodules voor nieuwsbrieven meet met de 
News Tagging Guide en dat je de lezers van je nieuwsbrieven correct bijhoudt in Google 
Analytics met de juiste UTM-tags.

● Vergeet niet een bedank- of welkomstmail te sturen nadat je lezers zich hebben aangemeld.
● Met Facebook Instant Articles kun je eenvoudig een e-mailaanmeldingsvak implementeren. 

Reden 2: Lezers van The Boston 
Globe zijn 10 keer meer geneigd 
om abonnee te worden nadat ze 
zich hebben aangemeld voor 
e-nieuwsbrieven van The Globe.

Reden 3: Uitgevers rekenen op 
nieuwsbrieven als een 
betrouwbare manier om loyale 
lezers te bereiken en de 
connectie met hun publiek te 
verdiepen.

Reden 1: Lezers die je site 
bezoeken via nieuwsbrieven, 
hebben een hogere 
bezoekfrequentie en meer diepte 
dan andere verkeersbronnen.

WAAROM HET BELANGRIJK IS
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https://developers.google.com/web/updates/2015/06/checkout-faster-with-autofill
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.facebook.com/help/publisher/181443349873820
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/


Geankerde indeling
Lightbox-prompt
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Best in class-voorbeelden
Je hebt meer bezoeken nodig

Let op

Bepaalde implementaties, zoals 
volledig scherm vullen of geankerde 
indeling, zien hogere 
aanmeldingspercentages, maar 
kunnen ten koste gaan van 
gebruikerservaring.

+15% nieuwsbriefabonnees
“… En door ons te richten op de nieuwsbriefabonnementen, geloven we dat we het 
aantal loyale lezers kunnen laten groeien, wat ons verkeer aanzienlijk zal doen 
toenemen.”

Casestudy

Casestudy lezen

Volledig scherm vullen 
 

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/wral-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/wral-case-study.pdf
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Zelf ontwerpen of werken met derden
Als je je eigen webpushmeldingen ontwerpt, ben je zelf eigenaar van het 
kanaal, maar hier is mogelijk veel technische kennis voor nodig (https, 
PWA). Derde partijen kunnen hierin uitkomst bieden, maar hier komen wel 
extra kosten bij kijken en afstappen van leveranciers kan verlies van 
abonnees betekenen.

2. Aanmeldingsprompts: let op waar en wanneer je ze gebruikt
Een prettige gebruikerservaring is cruciaal als je effectief gebruik wilt 
maken van toestemming voor meldingen. Wacht tot een bezoeker is 
begonnen met het gebruiken van content op je website. Denk hierbij aan 
het aantal artikelen dat is gelezen, tijd besteed op de site en scrolldiepte als 
mogelijke signalen om de aanmeldingsprompt te activeren.

3. Kies wanneer je gebruik wilt maken van basisprompts en 
aangepaste prompts
Basisprompts zullen leiden tot meer gebruikers die toestemming geven 
vanwege het eenvoudige aanmeldingsproces (één stap), maar aangepaste 
prompts (aanmeldingsproces met twee stappen) zijn op lange termijn 
waardevoller aangezien gebruikers langer aangemeld blijven omdat het 
duidelijker is welke meerwaarde het voor hen heeft. Vind de juiste balans! 

4. Look & feel van aangepaste prompts 
Benadruk waarom lezers zich zouden moeten aanmelden voor jouw 
webpushmeldingen. Pas het bericht aan op basis van de content die ze aan 
het lezen zijn, als dit mogelijk is. Afbeeldingen zorgen voor meer 
betrokkenheid en helpen je te communiceren over je merk. Maximaliseer 
zichtbaarheid voor je aanmeldingsprompts, maar zorg dat dit niet storend 
is tijdens het gebruik van content op je pagina's.

. 

De kans dat je lezers zich abonneren op webpushmeldingen maximaliseren

Praktische tips

Opmerkingen

● Zorg ervoor dat je de prestaties van je aanmeldingscampagnes door webpushmeldingen meet 
met de News Tagging Guide.

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Reden 2: Bij gerichte webpushmeldingen voor 
nieuwsartikelen, kan het klikpercentage 
oplopen tot 25%. (Bron)

Reden 1: “Vergeleken met een 
e-mailnieuwsbrief waarvan het gemiddelde 
aanmeldingspercentage 2% is, is het 
percentage gebruikers dat toestemming geeft 
voor webpushmeldingen 5%-15%.” (Bron)

Webpushmeldingen implementeren
Je hebt meer bezoeken nodig In samenwerking met

https://mediaengagement.org/research/links/
https://mediaengagement.org/research/links/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://blog.pushengage.com/definitive-guide-increase-push-notification-opt-in-rate/
https://pushly.com/


Inline aanmeldingsoptie als een eerste 
stap in het toestemmingsproces
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Let op

● Met aangepaste prompts kunnen 
uitgevers gebruikmaken van inline 
aanmeldingswidgets als een eerste 
stap in het toestemmingsproces bij al 
hun artikelen.

● Gebruik besturingselementen zoals 
'tijd op pagina' en 'aantal bezochte 
pagina's' om de aanmeldingsopties 
te presenteren zodra bezoekers zich 
bezighouden met je content.

Best in class-voorbeelden
Je hebt meer bezoeken nodig

Zorg voor aantrekkelijke processen die passen 
bij je merk, wat helpt om de betrokkenheid te 

verhogen

Geef de aanmeldingsoptie niet weer totdat de 
bezoeker bezig is geweest met je content

+20% lezersbezoeken
Eigengemaakte webpushmeldingen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat 
lezers terugkomen
Casestudy lezen

Casestudy's

Hoe The Dallas Morning News pushmeldingen gebruikt om publiek te laten toenemen 
Casestudy lezen

Let op

In samenwerking met

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/proto-thema-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/proto-thema-case-study.pdf
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://pushly.com/
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Gebruik de Tool voor het testen van gestructureerde gegevens
Test elk type pagina op je website, inclusief je homepage. Beperk de test 
niet tot maar één artikelpagina en test je AMP-pagina's ook.

2. Controleer fouten en waarschuwingen
Kijk uit voor eventuele fouten en waarschuwingen die verschijnen en 
herstel ze, want hierdoor kunnen je kansen om in de uitgebreide 
resultaten te verschijnen, verminderen.

3. Heb je alle juiste opmaak ingezet?
Gebruik voor artikelen Article of NewsArticle. Gebruik voor videocontent 
VideoObject. Gebruik voor betaalmuren IsAccessibleForFree. Gebruik 
voor de homepage Website/Organization. En vergeet ook de 
breadcrumbs niet.

4. Monitor de impact in Search Console
Volg de impact van je gestructureerde gegevensstrategie in Search 
Console.

De vindbaarheid van nieuwscontent verbeteren met gestructureerde gegevens

Praktische tips

Opmerkingen

● Ook als je je gestructureerde gegevens optimaliseert, verschijnt je content niet altijd in de 
uitgebreide resultaten (sommige publicaties krijgen zelfs uitgebreide zoekresultaten zonder 
enige opmaak op hun pagina's), maar je kansen zullen hierdoor wel verhoogd worden.

● Hoe volg je de impact van je gestructureerde gegevensstrategie in Search Console? 
○ Open je Search Console-account
○ In het tabblad Prestaties > Zoekresultaten > Zoekopmaak > Uitgebreide resultaten

● Als je dubbele pagina's voor dezelfde content hebt, raden we aan om dezelfde 
gestructureerde gegevens op alle dubbele pagina's te plaatsen en niet alleen op de canonieke 
pagina. Voor meer informatie over plaatsing, ga je naar de Algemene richtlijnen voor 
gestructureerde gegevens.

Reden 2: Door gestructureerde gegevens op 
de juiste manier in je website te implementeren, 
is de kans groter dat je content in de lijst van 
uitgebouwde zoekresultaten verschijnt.

Reden 1: Organiseer je artikelen, reviews, video's en 
meer met gestructureerde gegevens aan de hand van 
de standaarden van Schema.org. Dit zorgt voor 
verdere context voor je website voor alle 
zoekmachines. 

WAAROM HET BELANGRIJK IS

De vindbaarheid van content optimaliseren met 
gestructureerde gegevens

Je hebt meer bezoeken nodig

https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://developers.google.com/search/docs/data-types/article
https://schema.org/NewsArticle
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video
https://developers.google.com/search/docs/data-types/paywalled-content
https://schema.org/WebSite
https://schema.org/Organization
https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb
https://search.google.com/search-console/welcome
https://search.google.com/search-console/welcome
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://search.google.com/search-console/welcome
https://support.google.com/webmasters/answer/139066
https://support.google.com/webmasters/answer/139066
https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies#location
https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies#location
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+10,43% organische zoekresultaten
"... News Consumer Insights heeft ons snelle, actiegerichte oplossingen geboden 
die gezorgd hebben voor een directe toename in verkeer vanuit organische 
zoekresultaten."

Casestudy

Casestudy lezen

AMP-uitgebreide resultaten

Toolresultaten testen

Best in class-voorbeelden
Je hebt meer bezoeken nodig

Let op

Door VideoObject toe te voegen aan je video, 
maximaliseer je je kansen om te verschijnen in 
uitgebreide resultaten (zoals LIVE badge). Video's 
kunnen verschijnen in Google zoekresultaten, 
videozoekresultaten, Google Afbeeldingen en Google 
Discover.

Google Discover

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/independent-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/independent-case-study.pdf
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#livestream-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
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Praktische tips

WAAR RICHT JE JE OP

1. Positie
Je sociale mediaknoppen moeten zichtbaar zijn in het hele artikel. 
Voor mobiele sites moet je een geankerde indeling maken of het in 
een vastgezette kop plaatsen.

2. Wees relevant
Zorg dat je alle relevante sociale mediaknoppen aan je publiek toont. 
Zet deelknoppen in een volgorde die is gebaseerd op wat je publiek 
gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn). 

3. Hoe minder hoe beter
Hoe meer knoppen je weergeeft, hoe meer keuzestress voor je 
lezers: "hoe meer keuzes je aan gebruikers biedt, hoe lager de kans is 
dat ze een keuze maken." 

4. Look & feel
Probeer de originele icoonkleur van elk sociaal netwerk te behouden 
om zo meer klikken te krijgen. 

Opmerkingen:

● Zorg dat je de prestaties van je sociale mediaknoppen meet met de News Tagging Guide. 
● De browser-deeloptie is zeker goed, maar de sociale media-iconen bij een artikel dienen als 

herinnering om content te delen waarin lezers echt geïnteresseerd zijn. 
● Als je je sociale mediaknoppen verzamelt onder één icoon, probeer dan de universeel erkende 

deelknop:

Reden 1: Het optimaliseren van juiste plaatsing van 
sociale mediaknoppen en ontwerp van je website, 
kan leiden tot significante groei in 
bezoekersaantallen. (Bron)

Je kansen dat lezers je content delen via sociale media 
maximaliseren

Reden 2: Slechts 28% van het delen van content 
gebeurt via de grotere sociale netwerken. De 
andere 72% wordt gedeeld via ‘blind verkeer', met 
name e-mail en apps. (Bron)

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Je sociale strategie versterken 
Je hebt meer bezoeken nodig

https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://en.wikipedia.org/wiki/Share_icon
https://en.wikipedia.org/wiki/Share_icon
https://www.addthis.com/blog/2018/10/08/case-study-child-mind-institute-increases-mobile-traffic-with-addthis-share-buttons/#more-14645
https://www.socialmediatoday.com/content/6-myths-about-social-sharing
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Vastgezette voettekst waarbij 
merkkleuren zijn behouden 

Uitvouwbaar achter een 
deelknop 

Geankerde indeling met een 
uitvouwbare knop 

Vastgezette widget in de linkerkolom op computer

Vastgezette widget in de linkerkolom op computer

Best in class-voorbeelden
Je hebt meer bezoeken nodig
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Zichtbaarheid maximaliseren 
Hercirculatie-artikelen moeten makkelijk herkenbaar zijn in en aan het 
eind van je artikelen. Op computers en tablets kunnen vastgezette 
hercirculatie-indelingen in de rechter- of linkernavigatiebalk goed 
werken bij lange artikelen. Maak gebruik van aanbevelingsmachines, 
maar zorg voor een gezond evenwicht tussen externe en interne 
artikelaanbevelingen.

2. Look & feel
Afbeeldingen zorgen voor meer betrokkenheid en werken het best als 
ze aan de linkerkant worden weergegeven. Test met het rangschikken 
van je artikelen (1, 2, 3, enz.) om je lezers te helpen informatie sneller te 
verwerken. Hoe minder hoe beter. Probeer niet te veel artikelen in je 
hercirculatie-gedeelte te tonen om keuzemoeheid te voorkomen. 

3. Een vastgezette kop is belangrijk
Met een vastgezette kop met je websitelogo, maak je het voor je lezers 
eenvoudig om je homepage te bezoeken, zeker op een mobiele site.

4. Gebruik geavanceerde indelingen 
Geavanceerde hercirculatie-indelingen zoals het toevoegen van een 
anker doen het heel goed op mobiele sites, in het bijzonder voor lange 
artikelen waarbij lezers omhoog scrollen. 

Krijg je lezers zo ver dat ze meerdere artikelen lezen tijdens hun bezoek

Praktische tips

Opmerkingen

● Doe een A/B-test met één artikel met een afbeelding vs. meerdere artikelen met alleen tekst 
voor hercirculatie-gedeeltes in je artikelen. 

● Door geschatte leestijd onder de titel te vermelden, kun je de gebruikersbetrokkenheid 
verhogen (MarketingLand).

● Test eens verschillende strategieën voor contentprioritering uit: Trending versus 
Gerelateerde artikelen.

Reden 2: Gebruikers van mobiele sites hebben 
korter aandacht voor content. Zorg dat je je 
kansen om lezers een volgend artikel te laten 
lezen maximaliseert.

Reden 1: De bezoekdiepte van je lezers is een 
belangrijke indicator van betrokkenheid en 
gebruikersloyaliteit. Bij loyale lezers zijn de kansen dat 
gebruikersopbrengsten omhoog gaan groter.

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Hercirculatiestrategie 
Je hebt langere bezoeken nodig

https://mediaengagement.org/research/links/
https://www.newyorker.com/tech/elements/a-list-of-reasons-why-our-brains-love-lists
https://www.newyorker.com/tech/elements/a-list-of-reasons-why-our-brains-love-lists
https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://marketingland.com/estimated-reading-times-increase-engagement-79830
https://mediaengagement.org/research/links/
https://mediaengagement.org/research/links/
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Hercirculatie aan het einde 
van het artikel 

Inline hercirculatie
Eén artikel met afbeelding

+37,4% paginaweergaven gegenereerd
Hercirculatie door lezers verbeteren door het optimaliseren van voorgestelde 
artikelen-call-to-actions binnen het artikel, aan het einde of in een van de zijbalken. 

Casestudy

Casestudy lezen

Geankerde indeling

Let op

Zorg ervoor dat de afbeeldingen goed reageren en 
gecomprimeerd zijn (de grootte van de bestanden is belangrijk en 
kan invloed hebben op de laadsnelheid).

Best in class-voorbeelden op mobiel
Je hebt langere bezoeken nodig

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/klix-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/klix-case-study.pdf
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Vastgezette hercirculatiewidget op 
rechternavigatiebalk

Afbeeldingen van mensen, gemiddeld ingezoomd

Test de rangschikking van je artikelen. 1, 2, 3...Maak gebruik van afbeeldingen om CTR te maximaliseren

Let op

● Afbeeldingen van mensen, vooral als ze 
vanaf hun schouders of dichterbij zijn 
gefotografeerd, zorgen voor betere CTR's 
dan afbeeldingen van dingen (objecten, 
landschappen, enz.) 

● Simpele formuleringen (bijv. 'Gerelateerde 
artikelen' of 'Populairste artikelen') krijgen 
iets meer klikken dan ingewikkeldere 
formuleringen (bijv. 'Wat mensen nog meer 
over dit onderwerp kunnen lezen'). (Bron)

Best in class-voorbeelden op computer en tablet
Je hebt langere bezoeken nodig

https://whatsnewinpublishing.com/strategies-to-drive-audience-recirculation-on-your-news-site/


Gebruik Google Lighthouse om kansen voor optimalisering van paginasnelheid te 
identificeren 

Praktische tips

Reden 2: Paginasnelheid is een 
beoordelende factor voor mobiele 
zoekopdrachten en kan hierdoor eventueel 
invloed hebben op je positie in de lijst van 
zoekresultaten. (Bron)

Reden 1: Toevallig voorbijkomende lezers zijn 
minder geneigd om te wachten tot een website 
geladen is. 50% van alle lezers verlaat een 
pagina als het langer dan 3 seconden duurt tot 
hij geladen is. (Bron)

WAAR RICHT JE JE OP 

1. Gebruik Google Lighthouse
Lighthouse is een open source, geautomatiseerde tool om de kwaliteit van 
webpagina's te verbeteren. Gebruik het om te bepalen wat er laadt op de 
achtergrond van je website en hoe je dit verder kunt optimaliseren. 

2. Verwijder onnodige bronnen 
Evalueer alle javascript-tags en CSS die gebruikt worden. Zijn deze elementen 
nodig om de beste gebruikerservaring te creëren? Zo niet, verwijder ze dan en 
probeer geen onnodige tags over te houden. 

3. Haal het beste uit je afbeeldingen
Zorg dat geen van je afbeeldingen groter is dan 100 KB en dat de meeste rond 
de 50 KB zijn. Gebruik standaarden voor je afbeeldingen, zoals JPEG 2000, 
JPEG XR en WebP om sterkere compressie en kleinere afbeeldingsformaten te 
ondersteunen. 

4. Zorg dat bronnen het renderen niet blokkeren
Zorg dat belangrijke elementen eerst laden zodat de gebruiker niet gestoord 
wordt in het gebruiken van de pagina. Een goede manier om dit te doen, is 
door alle niet-essentiële javascript asynchroon te maken.

5. Gebruik je 'lazy loading'?
Niet alle lezers zullen naar het einde van je pagina scrollen, dus laat niet alle 
elementen onmiddellijk laden. Laad de content terwijl een gebruiker scrollt. 
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Casestudy

Casestudy lezen

WAAROM HET BELANGRIJK IS

50%
gaat weg als
site >3s duurt
om te laden

Is je mobiele site snel genoeg? 
Je hebt langere bezoeken nodig

+19% bezoeken, +4% pagina's per bezoek
Door de laadtijd van pagina's terug te brengen van 6 naar 3 seconden.

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse#devtools
https://webmasters.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search.html
https://www.blog.google/products/admanager/increase-speed-of-your-mobile-site-wi/
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse#devtools
https://github.com/GoogleChrome/lighthouse
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/village-media-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/village-media-case-study.pdf
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Benut de videospeler optimaal
Zorg dat je bij artikelen die alleen tekst bevatten, videogerelateerde 
content onderaan je artikel plaatst. Denk ook na over een speciale plek 
voor je videocontent door een videosectie in je navigatiemenu te maken 
voor betere vindbaarheid.

2. Zet de videospeler centraal op je pagina
Kijk naar je gemiddelde scrollpercentage. Zorg dat de video in het artikel 
boven de vouw is geplaatst. Grote videospelers worden significant vaker 
bekeken dan kleinere. 

3. Optimaliseer je autoplay-instellingen
Volgens de Better Ads Standard (normen voor betere advertenties) kan het 
automatisch afspelen van video-advertenties met geluid storend zijn voor 
de gebruiker en ervoor zorgen dat ze de website onmiddellijk sluiten. 
Configureer de videospeler zo dat deze alleen automatisch wordt 
afgespeeld als deze zich in het kijkvenster bevindt. Zo niet, stel hem dan in 
als click-to-play. Stel je autoplay-content standaard in als gedempt. Zorg 
ervoor dat je implementatie in overeenstemming is met het Chrome 
autoplay-beleid. 

4. Vergroot kansen voor hercirculatie binnen je video's 
Activeer gerelateerde videofragmenten als kijkers video's pauzeren of 
eindigen. Door andere video's naar voren te halen, zorg je dat publiek naar 
content blijft kijken op pagina's waarvan jij eigenaar bent.

Je gebruikers meer video's laten starten op je website

Praktische tips

Opmerkingen

● Zorg dat je videoconsumptie meet met de News Tagging Guide.

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Reden 2: “Gebruikers brengen 88% meer tijd door 
op een website met video's.” (Bron)

Reden 1: “In essentie brengen video's twee dingen 
samen die onze aandacht trekken: beweging en 
geluid. Beide eigenschappen spelen een 
belangrijke rol bij het overbrengen van een 
efficiënte boodschap." (Bron)

Hoe laat ik mijn gebruikers meer video's starten?
Je hebt langere bezoeken nodig

https://www.betterads.org/desktop-auto-playing-video-ad-with-sound/
https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.oberlo.com/blog/video-marketing-statistics
https://medium.com/@slicevideo/this-is-why-video-is-the-most-engaging-type-of-content-e5ca46d5cef1


30

Gerelateerde video na kort 
artikel

Let op

● Het Chrome autoplay-beleid staat video's met 
'gedempte autoplay' altijd toe en er zijn bepaalde 
situaties waarin 'autoplay met geluid' is 
toegestaan. 

● Om rechten te krijgen tot 'autoplay met geluid' 
kun je proberen je video's te streamen met 
geluid en dit automatisch te dempen als Chrome 
het beperkt. 

'Volgende video'-widget als gebruikers aan het 
einde van de video gekomen zijn

Laat meer van je video's naar boven komen 
als kijkers video's pauzeren of eindigen

Let op

Als gebruikers aan het einde van je 
video's komen, laat ze dan interactieve 
functies zien zoals een 'Volgende 
video'-widget, autoplay-afteltimer of 
een video-thumbnail.

Best in class-voorbeelden
Je hebt langere bezoeken nodig

https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Zet je videospelers vast 
Zorg dat je videospeler is vastgezet zodat lezers video's kunnen blijven 
bekijken tijdens het scrollen. Zorg ervoor dat je je houdt aan het Ad 
Exchange video-implementatiebeleid. Je kunt ook scherm-in-scherm 
(SIS) implementeren, waardoor gebruikers video's kunnen bekijken in 
een zwevend venster (altijd bovenop andere vensters).

2. Houd je video's kort
De meeste nieuwsvideo's die online worden bekeken, zijn korte 
filmpjes. Om het meest kans te maken dat je video's volledig worden 
afgekeken, raden we aan om je video's onder de 120 seconden te 
houden, omdat die het best presteren. 

3. Optimaliseer je acquisitiekanaal voor video
Optimaliseer je verkeersbronnen voor video. Voor zoekopdrachten kun 
je gestructureerde gegevens implementeren om de vindbaarheid van 
videocontent te verbeteren. In nieuwsbrieven kun je videocontent 
belichten in onderwerpregels en beschrijvingen of een afspeelicoon 
toevoegen.

4. Verbeter de snelheid 
Verbeter je paginasnelheid om videocontent en advertenties sneller te 
laten laden. Geef prioriteit aan je videospeler door gebruik te maken 
van 'lazy loading' en verminder vertraging door passbacks tot een 
minimum te beperken.

Je gebruikers meer video's volledig laten afspelen op je website

Praktische tips

Opmerkingen

● Zorg dat je videogebruik meet met de News Tagging Guide.
● Verminder passbacks: hoe minder passbacks voorkomen, hoe sneller advertenties kunnen 

laden, waardoor zichtbaarheidspercentages kunnen verhogen. 

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Reden 2: Uitgevers met hogere percentages van 
volledig afgespeelde video's, kunnen meer 
advertentieopbrengsten genereren met midroll- 
en postroll-advertentie-indelingen.

Reden 1: Het afkijken van meer video's betekent 
meer kansen voor je lezers om nieuwe video's te 
starten in de speler door een nieuwe video te 
selecteren of te wachten voor de afteltimer.

Hoe laat ik mijn gebruikers meer video's afkijken?
Je hebt langere bezoeken nodig

https://webdesign.tutsplus.com/tutorials/how-to-create-a-sticky-floating-video-on-page-scroll--cms-28342
https://support.google.com/admanager/answer/3522024?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/3522024?hl=en
https://developers.google.com/web/updates/2018/10/watch-video-using-picture-in-picture
https://wistia.com/learn/marketing/optimal-video-length
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
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Verbeter je paginasnelheid
 zodat videocontent sneller kan laden

Implementeer scherm-in-scherm (SIS) 

Let op

Met scherm-in-scherm (SIS) kunnen gebruikers naar je video blijven 
kijken terwijl ze andere websites of apps bezoeken.

Best in class-voorbeelden
Je hebt langere bezoeken nodig

http://www.youtube.com/watch?v=t2QAzHZH-5s
https://www.youtube.com/watch?v=t2QAzHZH-5s&feature=emb_logo
https://developers.google.com/web/updates/2018/10/watch-video-using-picture-in-picture


Lezer- 
opbrengsten
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Lezeropbrengsten

Lijst met actiegerichte aanbevelingen 

● Je marketingberichten 

● Je bestemmingspagina voor mobiel

● Je bestemmingspagina voor computers en tablets

● Je betalingsproces

Gratis feedback krijgen van lezers met Google Surveys

Optimaliseer je lezeropbrengsten-trechter

Advertentieblokkeringen: advertentieopbrengsten terugvorderen
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Krijg gratis feedback van lezers met Google Surveys
Je kunt Google Surveys gratis gebruiken, uitsluitend op je website en 
properties. Zodra je enquêtes online zijn (maximaal tien vragen), kun je de 
resultaten realtime analyseren.

2. Identificeer wat conversies blokkeert
Er zijn veel redenen waarom lezers zich niet abonneren op je publicatie. 
Zijn lezers loyaal aan je merk? Zijn ze zich bewust van je 
abonnementspakketten? Hoe denken ze over je betalingsproces? 
Identificeer wat mogelijk je conversiepercentage blokkeert.

3. Meet het gevoel en de affiniteit die lezers met je merk hebben
Het afnemen van enquêtes zal je helpen bij het bepalen van je 
merkstrategie. Hoe kijken lezers naar jouw publicatie? In hoeverre voelen 
ze zich verbonden met je merk? Welke nieuwspublicaties lezen ze? Welke 
van je waarden vinden weerklank? De resultaten zullen je helpen te 
begrijpen hoe je communiceert op je website en in je 
marketingcampagnes.

4. Optimaliseer je waardepropositie
Krijg inzicht in wat voor soort voordelen je lezers zullen verwachten als ze 
zich abonneren. Dit kan je helpen bij het verbeteren of opzetten van je 
strategie voor consumentenopbrengsten. Voorbeeldenquête hier.

Gratis feedback krijgen van lezers met Google Surveys

Praktische tips

Opmerkingen

● Helaas kun je met Google Surveys geen specifieke Google Analytics-segmenten targeten. Je 
kunt screeningsvragen gebruiken om respondenten te filteren op basis van specifieke 
antwoorden, zoals vragen naar intentie voor abonneren en de enquête alleen afnemen onder 
lezers die antwoorden 'Ik ben niet van plan me te abonneren'. 

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Reden 2: Maak de cirkel rond! Waar Google 
Analytics je de 'Wat' vertelt, zal Google Surveys je 
de 'Waarom' geven. Vraag je lezers om feedback 
en leer meer over hen.

Reden 1: Verzamel bijna realtime feedback van alle 
soorten lezers op je site om de belangrijkste 
onderdelen van je strategie voor lezeropbrengsten 
te kunnen optimaliseren.

Feedback krijgen van lezers met Google Surveys
Lezeropbrengsten

https://support.google.com/surveys/topic/6280640?hl=en&ref_topic=6194693
https://surveys.google.com/reporting/survey?survey=bu7ave2o4zs6juf4l4p7hkz6xy
https://support.google.com/surveys/topic/6280640?hl=en&ref_topic=6194693


Ontdek wat gebruikers ervan 
weerhoudt zich te abonneren of 
bij te dragen

Ontdek hoe je lezers zich 
verbonden voelen met je merk

Identificeer verwachte 
voordelen van abonnementen 
op digitaal en geprint nieuws, 
lidmaatschapsaanbiedingen

Best in class-voorbeelden
Lezeropbrengsten
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Indeling: let op het wanneer en waar
Zorg dat op elke pagina een CTA-knop zichtbaar is in een vastgezette kop. 
Maak gebruik van geankerde en inline banners op je pagina's met artikelen. 
Overlays hebben goede resultaten, maar zorg dat ze alleen op bepaalde 
momenten geactiveerd worden: bijvoorbeeld wanneer terugkerende 
bezoekers de bestemmingspagina openen of als reactie op een 
exit-intent.

2. Maak gebruik van de emotionele band
Abonneren op nieuws moet niet transactioneel aanvoelen. Je meest 
betrokken lezers hebben een emotionele band met je publicatie. Benadruk 
publicatiewaarden die hen aanspreken. Het overbrengen van je waarden 
beperkt zich niet tot de woorden die je gebruikt, ook beelden die gebruikt 
worden zijn hiervoor van belang.

3. Content, look & feel 
Benadruk een aantal zaken zoals de prijs van je pakketten, besparingen en 
of een gebruiker op elk moment kan opzeggen. Je call-to-actionknoppen 
moeten ronde hoeken en contrasterende warme kleuren hebben. Door 
woorden als 'Meedoen', 'Starten' en 'Claimen' te gebruiken, is de kans dat 
conversiepercentages omhoog gaan groter dan bij woorden als 
'Abonneren' of 'Aanmelden'.

4. Personaliseer je marketingberichten
Verschillende aanbiedingen zullen verschillende lezers aantrekken. Zoek uit 
waar elk type publiek op reageert en personaliseer op basis daarvan je 
voordelen.

Breng je aanbiedingen onder de aandacht met marketingberichten

Praktische tips

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Reden 2: “Niemand is ooit lid geworden van een 
journalistieke website die nieuws aanbiedt dat 
aanvoelt als handelswaar.” (Bron)

Reden 1: Gemiddeld bezoekt minder dan 1% van 
het verkeer van nieuwsuitgevers 
abonnementspagina's. Marketingberichten zijn 
essentieel als je abonnementspakketten onder de 
aandacht wilt brengen.

Je marketingberichten optimaliseren
Lezeropbrengsten

Opmerkingen

● A/B-test voordelen, kortingsberichten, de kop en de CTA. Dit zijn de belangrijkste elementen 
die het aantal klikken verhogen.

● Wees je bewust van gebruikersmoeheid. Blijf je ontwerp vernieuwen: kop, CTA en 
achtergrondkleur.

● Je eigen advertenties (onverkochte ruimte) bieden een goede kans om je 
abonnementspakketten en je missie aan je lezers te promoten.

● Zorg dat je de prestaties van je marketingberichten meet met de News Tagging Guide.

https://www.cjr.org/tow_center_reports/guide-to-audience-revenue-and-engagement.php
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
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Vastgezette aanbieding 
onder kop

Gele achtergrondMaak gebruik van de 
emotionele band 

Let op

● Geel is de kleur van 
zelfverzekerdheid en optimisme en 
hierdoor is het een sterke kleur om te 
gebruiken als achtergrondkleur voor 
je berichten.

● Benadruk de gepersonaliseerde 
besparingen met een sterke CTA, 
zoals 'Claim deze aanbieding'. (zie 
Loss aversion bias)

● Benadruk de missie die de gebruiker 
zal aanspreken, 'Wees een 
wereldburger' en laat weten dat 
abonnees op elk moment kunnen 
opzeggen.

Je kunt op elk moment opzeggen / 
Claim deze aanbieding

Best in class-voorbeelden
Lezeropbrengsten

https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_aversion
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Grote inline banner bovenaan de pagina

Geankerde indeling, gele achtergrond en gevoel van urgentie

Zachte betaalmuur met 
afbeelding

'Afteltimer' als exit-intentprompt op een 
bestemmingspagina voor abonnering

Let op

Zorg voor een gevoel van urgentie door 
te benadrukken hoelang het aanbod 
geldig is, met of zonder afteltimer.

CTA in vastgezette kop

Best in class-voorbeelden
Lezeropbrengsten
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Steeds meer nieuwsuitgevers hebben besloten om hun waarden en waar ze 
voor staan beter te communiceren via krachtige on-site en offsite 
marketingcampagnes.

The Klay Offer Bay Area News Group

The Truth, New York Times Supporting Local Journalism, Newsday

“Words are powerful. Choose them well”, The Telegraph

Best in class-voorbeelden
Lezeropbrengsten

Let op

https://www.klayoffer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE&feature=emb_logo
https://cdn.marketing.newsday.com/assets/eppys/newsday_journalism_eppy2019.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE
https://www.thedrum.com/creative-works/project/adameveddb-the-telegraph-words-chosen-well
http://www.youtube.com/watch?v=cuUolL-k0y8
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● Segmenteer je publiek: sommige signalen zeggen meer over 
abonneer-intent: bezoekfrequentie (sessie/gebruiker), bezoekdiepte (aantal 
paginaweergaven/tijd op de website), de soort bekeken content 
(websitecategorieën/hoofdartikelen), en de locatie van de lezer.

● Target je lezers opnieuw met het juiste marketingbericht: Google 
Analytics-gebruikers kunnen publiekssegmenten aanmaken op basis van 
deze signalen en hen offsite opnieuw targeten met Google Ads-campagnes. 
Gebruikers van Google Analytics 360 kunnen deze publiekssegmenten 
targeten op hun website met Google Ad Manager-advertentiecampagnes.

Let op

Bericht over regionale aanbieding 
Segment 'lokale lezers'

Bericht gericht op content 
Segment 'content'

Bericht met vraag om steun
Segment 'betrokken lezers'

Best in class-voorbeelden - Targeten van publiek 
Lezeropbrengsten

https://support.google.com/analytics/answer/2611404
https://support.google.com/analytics/answer/6183286?hl=en
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Reden 2 : “Je hebt 0-8 seconden om een 
goede indruk te maken met je kop en 
bestemmingspagina. De meeste bezoekers 
vertrekken na 8 seconden." (Bron)

Maak abonneren op je mobiele bestemmingspagina aantrekkelijk

WAAR RICHT JE JE OP

1. Zet de content op mobiel vast boven de vouw 
Om de aandacht van gebruikers van mobiele sites vast te houden, is 
het goed om dat wat belangrijk is boven de vouw weer te geven: je 
publicatielogo, een emotionele tagline, 'Je kunt op elk moment 
opzeggen' en je pakket met de beste waarde.

2. Look & feel
Bied drie pakketten aan om conversie te maximaliseren. Het eerste 
pakket moet een label met 'Beste waarde' hebben. Vergeet niet de 
prijzen en besparingen te benadrukken. Je call-to-actionknoppen 
moeten ronde hoeken en contrasterende warme kleuren hebben.

3. Houd het kort en bondig
Geef alleen de voordelen van je 'Beste waarde'-pakket weer. Toon niet 
meer dan zes voordelen. Gebruik opsommingstekens om ze te 
benadrukken. Afbeeldingen van pakketaanbiedingen en voordelen 
moeten alleen te zien zijn bij het eerste pakket op mobiel om aandacht 
te verhogen en daarmee conversies. Voor de andere pakketten kun je 
gebruikmaken van accordeonknoppen waarmee de rest van de 
content geopend kan worden.

4. Zorg dat het snel laadt
Elke seconde telt. Hoe langer je lezers moeten wachten tot de pagina 
geladen is, hoe groter de kans is dat ze het opgeven en de site 
verlaten. 

Praktische tips

Opmerkingen

● Je kunt het verwijderen van je websitenavigatiebalk op je bestemmingspagina A/B-testen.

Reden 1: “Ook al kunnen bestemmingspagina's voor 
computers worden weergegeven op een mobiel 
apparaat, betekent dit nog niet dat je geen speciale 
pagina's voor mobiel hoeft te ontwerpen.” (Bron)

WAAROM HET BELANGRIJK IS?

Je bestemmingspagina optimaliseren voor mobiel
Lezeropbrengsten

https://neilpatel.com/blog/what-converting-websites-do/
https://www.w3schools.com/howto/howto_js_accordion.asp
https://growthrock.co/mobile-ecommerce-trends-checkout-best-practices/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2014/03/10/mobile-landing-pages
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Koptekst bevat de missie Benadruk besparingen

Best in class-voorbeelden op mobiel
Lezeropbrengsten

+18% conversiepercentage op mobiele apparaten
Belangrijke businessteams binnen The New Yorker, waaronder Audience Development, 
Consumer Marketing en Product, hebben samengewerkt om de conversietrechter van 
abonnementen aan te pakken. 

Casestudy

Casestudy lezen

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/the-new-yorker-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/the-new-yorker-case-study.pdf
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Maak abonneren op je bestemmingspagina voor computer en tablet aantrekkelijk

Praktische tips

Opmerkingen

● Het aanbieden van drie pakketten helpt meestal bij de groei van conversies door de lezers te 
laten focussen op het middelste pakket. (zie Asymmetrical Dominance Effect) De duurdere 
optie aan de linkerkant functioneert als een anker en geeft je lezers een duwtje in de richting 
van het aanschaffen van de middelste optie. (zie Price Anchoring)

● Gebruik hulpmiddelen voor marktonderzoek, zoals Google Surveys, om te bepalen hoe je je 
waarden en de voordelen van het pakket kunt communiceren om deze het best te promoten.

● Het overbrengen van je waarden is niet beperkt tot de woorden die je gebruikt, hoe het eruit 
ziet, is ook belangrijk. Gebruik relevante afbeeldingen en video's.

Reden 2: Omdat er op deze apparaten meer 
ruimte is, kan er meer content worden 
weergegeven, wat dan weer meer verwarring 
kan veroorzaken. Richt je in plaats daarvan op 
wat belangrijk is en houd het simpel!

Reden 1: Hoewel lezers vooral gebruikmaken van 
mobiele apparaten, zijn bestemmingspagina's voor 
computer en tablet nog steeds belangrijk, omdat zij 
meer kansen bieden om je pakketaanbiedingen en 
waardes tentoon te stellen.

WAAR RICHT JE JE OP

Psychologische principes
Geef drie aanbiedingen weer om 
conversies te maximaliseren. Plaats 
je duurste pakket links en je 'Beste 
waarde'-pakket in het midden.

Pakketvoordelen
Zorg dat je lezers makkelijk je 
pakketten kunnen vergelijken. Toon 
niet meer dan zes voordelen per 
pakket. Gebruik opsommingstekens 
om ze te benadrukken.

Visuele hints om conversie te verbeteren
Je beste ROI-pakket moet groter zijn, in het 
midden worden geplaatst en een label met 'Beste 
waarde' hebben. Je kunt ook gebruikmaken van 
een mouseover-effect om je aanbiedingen eruit 
te laten springen.

Emotionele band
Gebruik het bovenste deel van 
je bestemmingspagina's om je 
waarden en waar je voor staat 
te benadrukken. 

Verwijder verplichtingen
Zorg dat bovenaan de pagina duidelijk 
wordt gemaakt dat abonnees op elk 
moment kunnen opzeggen.

Look & feel
Zorg ervoor dat afbeeldingen voor 
aanbiedingen, prijzen en besparingen 
worden benadrukt in je pakketten. Je 
call-to-actionknoppen moeten ronde 
hoeken en contrasterende warme 
kleuren hebben.

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Je bestemmingspagina voor computers en tablets 
optimaliseren

Lezeropbrengsten

https://www.digitalcurrent.com/blog/boost-conversion-optimization/
https://www.priceintelligently.com/blog/bid/181199/price-anchoring-to-optimize-your-pricing-strategy
https://www.digitalcurrent.com/blog/boost-conversion-optimization/
https://www.priceintelligently.com/blog/bid/181199/price-anchoring-to-optimize-your-pricing-strategy
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Let op

De kop is het eerste wat lezers zien als ze je bestemmingspagina 
bezoeken. Wat er in je kop staat, kan bepalen of lezers besluiten op je 
site te blijven en je content te bekijken of je site te verlaten. Houd het 
kort en bondig. 

Let op

Bovenaan de pagina op computer 
en tablet: Waardepropositie, 

emotionele band, je kunt op elk 
moment opzeggen 

Best in class-voorbeelden op computer en tablet
Lezeropbrengsten

+150% abonnementsopbrengsten in één kwartaal 
+40% langetermijn-abonnees in twee maanden

Casestudy

Casestudy lezen

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/business-insider-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/business-insider-case-study.pdf
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Hoe minder hoe beter
Zorg dat er maar drie stappen in het betaalproces zijn: bestellen, 
betalen en controleren. Zorg dat je als eerste het e-mailadres van de 
lezer opslaat, zodat je een follow-upbericht kunt sturen als de lezer de 
aankoop niet afrondt. Het wachtwoordveld kan verschijnen nadat het 
e-mailadres is ingevuld. Richt je voor het betalingsprofiel op essentiële 
velden.

2. Sneller betaalproces
Implementeer sociale netwerken om registratie eenvoudiger te maken 
(Facebook, Google, Linkedin). Maak gebruik van betaalopties van derde 
partijen om het betaalproces te versnellen (PayPal, Amazon pay of 
Gpay). 

3. Minder typen, blijere lezers
Schakel 'automatisch aanvullen' in voor alle betaalstappen, inclusief 
velden voor creditcardgegevens. Vergeet niet het toetsenbord aan te 
passen op mobiele sites bij velden waar getallen moeten worden 
ingevoerd. 

4. Look & feel
Zorg dat er een voortgangsbalk is weergegeven in een vastgezette kop. 
Combineer het hele betaalproces op één pagina. Het is verstandig om 
een 'besteloverzicht' te laten zien voor extra duidelijkheid. Dit gedeelte 
moet het gekozen pakket en de uiteindelijke kosten bevatten.

Maak het makkelijker voor je lezers om te betalen

Praktische tips

Opmerkingen

● Zorg dat je betaalpagina zo snel mogelijk laadt: elke extra seconde laadtijd, resulteert in 7% 
minder verkopen.

● Vraag niet om een huisadres als de gebruiker alleen een digitaal abonnement aanschaft.
● Je kunt het verwijderen van je websitenavigatiebalk in je betaalproces A/B-testen. Op mobiel 

betekent dit het verwijderen van het hamburgermenu en andere iconen in de navigatiebalk en 
vaak ook het ontkoppelen van het merklogo.

● Het besteloverzicht kan eenvoudig worden weergegeven in een vastgezette positie op 
computer en tablet.

● Vergeet niet te melden dat de gebruiker op elk moment kan opzeggen onder de laatste 
call-to-actionknop. 

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Reden 2: “69% van alle 
e-commerce-bezoekers verlaten hun 
winkelwagen.” (Bron)

Reden 1: “Het betalingsproces is het belangrijkste deel van je 
hele website, omdat daar al het werk dat je hebt gestoken in 
klantenwerving, educatie en retentie daadwerkelijk wordt 
omgezet in opbrengsten en ROI.” (Bron)

Je betalingsproces optimaliseren
Lezeropbrengsten

https://developers.google.com/web/updates/2015/06/checkout-faster-with-autofill
https://neilpatel.com/blog/loading-time/
https://neilpatel.com/blog/loading-time/
https://growthrock.co/mobile-ecommerce-trends-checkout-best-practices/
https://baymard.com/research/checkout-usability
https://www.moovweb.com/mobile-checkout-flow/


Aanmelden via sociale netwerken

Betaalknoppen

Knop voor kaart 
scannen 

Voortgangsbalk in een 
vastgezette kop op mobiel 

Vastgezet betaaloverzicht op computer en tablet Toetsenbord met cijfers voor 
creditcardgegevens op mobiel

Best in class-voorbeelden
Lezeropbrengsten
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Reden 1: 50% van alle gebruikers heeft 
toestemming gegeven om advertenties weer te 
geven op minstens één website. (Bron)
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WAAR RICHT JE JE OP

1. Traceren: Weet wat je advertentieblokkeringspercentage is
Om erachter te komen wat je advertentieblokkeringspercentage is, kun 
gebruikmaken van het hulpmiddel dat jouw voorkeur heeft, zoals Google 
Funding Choices. Daarna kun je de News Tagging Guide gebruiken om 
News Consumer Insights in te schakelen zodat je het percentage lezers 
met advertentieblokkeringen per lezersgroep kunt bekijken. Dit kan je 
helpen met het opstellen van je berichtstrategie.

2. Uitleggen: Vertel welke waarde advertenties hebben
Benadruk waarom advertenties waardevol zijn voor jouw organisatie en 
laat je lezers weten waarom je hun steun waard bent.

3. Vragen: Bied je lezers een keuze
Google Funding Choices laat uitgevers kiezen wat gebruikers kunnen 
doen als een alternatief voor de witte lijst. Uitgevers kunnen bijvoorbeeld 
de Google Contributor inzetten zodat gebruikers de keuze hebben om 
een bepaalde bijdrage te betalen voor elke pagina die ze bezoeken 
zonder advertenties. Uitgevers kunnen ook een ander alternatief geven, 
zoals het aanschaffen van een abonnement of aanmelden voor een 
nieuwsbrief.

4. Beperken: Kies de juiste implementatie voor je publiek
Vergeleken met sluitbare berichten, hebben niet-sluitbare berichten het 
potentieel voor hogere witte lijstpercentages, maar ook hogere 
potentiële bounce-percentages. Kies de implementatie die het best past 
bij je strategie voor publieksbetrokkenheid.

Identificeer de bezoekers die een advertentieblokkering gebruiken en vraag hen om 
jouw website op hun witte lijst te zetten.

Praktische tips

Opmerkingen

● Gebruik de News Tagging Guide om lezers te identificeren die gebruikmaken van een 
advertentieblokkering, maar jouw site op hun witte lijst hebben geplaatst. 

● Vergeet niet IAB’s “Ad Blocking: What you need to know” te checken. 
● Google Funding Choices kan ook gebruikt worden om gegevens over toestemming van 

gebruikers te verzamelen om te voldoen aan regelgeving zoals de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Funding Choices zal ook ondersteuning lanceren voor 
AVG-berichtgeving die in overeenstemming is met IAB en CCPA-afmeldberichtgeving.

WAAROM HET BELANGRIJK IS

Reden 2: 54% van de gebruikers weet niet wat de 
term 'witte lijst' betekent. (Bron)

Advertentieblokkeringen: advertentieopbrengsten 
terugvorderen

Lezeropbrengsten

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/monetization/adblock-report/
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://contributor.google.com/v/beta
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.iab.com/insights/ad-blocking/
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/monetization/adblock-report/


Geef gebruikers de 
mogelijkheid om jouw 
content te financieren.

Doelen
Advertentieblokkerings- 
percentage verminderen binnen 
nieuwsproperties van Lee

Geef gebruikers de mogelijkheid 
om abonnee te worden als 
alternatief voor gebruikmaken 
van de witte lijst

Verhoog het aantal 
paginaweergaven dat inkomsten 
oplevert door advertenties te 
tonen aan vroegere gebruikers 
van advertentieblokkeringen

Aanpak
Toon niet-sluitbare 
berichtenblokkering binnen alle 
websites

Geef gebruikers een keuze tussen 
het gebruiken van de witte lijst 
voor advertenties of abonnee 
worden

Gebruik berichten die aanspraak 
doen op de interesses van 
gebruikers in lokale journalistiek 
en spoor hen aan te helpen dit te 
steunen

Resultaten
Eenvoudige uitvoering voor een 
groot aantal sites

Constante toename in 
programmatic genereren van 
inkomsten van 2-3%

Hoogste conversiepercentage van 
abonnementen van alle bijgehouden 
methoden

Minimaal aantal klachten van 
gebruikers

Hoe Lee Enterprises de 
advertentieopbrengsten heeft hersteld en 
het aantal abonnees heeft verhoogd met 
Funding Choices

Best in class-voorbeelden
Lezeropbrengsten
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