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Serie Reviews in Reisrevue: deze week Online Presence

Aandachtgebieden
In de optimalisatie online staat de dialoog met de bezoeker centraal. Met 
welke verwachtingen en in welke fase van het koop- of informatieproces 
komen bezoekers naar uw site en voldoet de geboden dialoog aan deze 
verwachtingen? Geeft u bezoekers op het juiste moment de juiste impul-
sen die voor de uiteindelijke conversie (aankoop, inschrijving, down-
load, bekeken content, etc.) en/of loyaliteit moeten zorgen? 
Als we kijken naar de verbetering van het online rendement, dan kijken 
we enerzijds kwalitatief naar hoe we de dialoog kunnen verbeteren en 
anderzijds gaan we sturen op feiten door de gevoerde dialoog met 
behulp van webanalyse volledig door te meten waardoor we concreet de 
rendementsverbetering kunnen bepalen. In deze serie artikelen zullen 
we onze ervaringen toepassen op de reisbranche:

Bij de beoordeling zullen we de sites op factoren in een viertal aan-
dachtsgebieden bekijken: 
•  Presence: de aanwezigheid op het web in zowel in zoekmachines, 

social media, reviews, etc.
•  Usability: het gebruikersgemak en de souplesse waarlangs de dialoog 

met de bezoeker plaatsvindt.
•  Functionaliteit: passen de geboden functionaliteiten bij de verwach-

tingen waarmee een bezoeker naar de website komt? 
•  Persuasion: de wijze waarop de bezoeker wordt overtuigd en gestimu-

leerd om de gewenste actie uit te voeren.

Presence centraal
In dit artikel staat het aspect Presence centraal. Kortom, hoe is de aan-
wezigheid van de betreffende sites op het web. Hoe start de dialoog met 
de bezoeker. Wordt de site goed gevonden in Google, hoe is de perceptie 
in de social media en de off-domain communicatie, vergelijkingssites, 
AdWords, gebruik van RSS-feeds etc. We hebben gekeken naar de sites 

van Neckermann, D-reizen en Kras. Algemene conclusie was dat de sites 
op het Presence vlak goed scoren maar dat er zeker ook diverse verbeter- 
mogelijkheden zijn. 

Conclusies en advies Presence
•  Vermijd duplicated content in zoekmachines. Diverse content staat 

meerdere keren geïndexeerd bij Google. Hierdoor concurreren deze 
pagina’s met elkaar omeen hoge ranking. 

•  Stimuleer social sharing: bezoekers kunnen door middel van Hyves, 
Facebook en Twitter bijdragen aan het vergroten van het bereik onder 
de doelgroep;

•  RSS-feed: Door middel van RSS-feeds kunnen bezoekers geïnformeerd 
blijven over het laatste nieuws, aanbiedingen etc. Toch zagen we deze 
mogelijkheid vaak nauwelijks benut;

•  Off-domain communication: Op diverse platformen kunnen gebrui-
kers hun ervaring delen. Ook zelf kun je als partij actief participeren op 
deze platformen. 

•  Adwords: Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Adwords. Toch 
denken we dat hier nog meer uit te halen is. Zo zien we vaak dat er ook 
op de eigen naam wordt geadverteerd terwijl men al in de organische 
zoekresultaten bovenaan komt. We weten dat met slecht weer er meer 
reizen geboekt worden. Toch zagen we dit maar bij een paar partijen 
terug in hun Adwords campagne. 

Ortwin Verreck

Opmerkingen:

Anne: te weinig tekst om twee pagina’s te vullen. Graag 
opmaken op pagina 21. Van de screenshots (beeld 1) 
en grafiek (beeld 2) heb ik geen losse beelden. Kun je 
die uit het Word-document halen (ik heb ze wel los 
opgevraagd), zodat je de pagina wel alvast kan opma-
ken? Het logo staat ook op de FTP.

Voor de invulling van pagina 20 stuur ik je nog een 
mail.

Sorry voor het ongemak, bedankt! Anne

Nicole, intro graag over twee kolommen en beeld web-
sites eronder. Op de plaats van de streamer graag het 
plaatje van de grafiek en als het lukt het spinneweb 
onder ‘Adwords campagne’ (heb dit weer in de tekst 
gezet). 
Vanaf ‘In dit artikel.... t/m onsite performance’ graag bij 
auteur, logo en laatste stukje tekst houden (hoort bij 
elkaar maar staat los van de rest van het verhaal).
Snap je? Baie dankie, Anne

Anne: hebben we toch leuk gedaan, al zeg ik het zelf.
Graag auteur buiten het onderste kader. Misschien is 
het dan mooier om het beeld halverwege de bullitpoints 
te plaatsen.....

Anne; kan naar DEF

De volledige review van een site wordt door OrangeValley uitge-
voerd met de Online Performance Monitor. Wilt u een online per-
formance monitor ontvangen voor uw site of wilt u uw site aanmel-
den voor bespreking in deze serie stuur dan een e-mail naar  
office@orangevalley.nl.

In dit artikel is een selectie gemaakt van elementen uit de Online 
Performance Monitor. Met de Online Performance Monitor krijgt u 
een heldere en objectieve beoordeling van uw website door onze 
experts die allemaal jarenlange ervaring hebben op het gebied van 
online marketing en onsite performance.

OrangeValley heeft op het gebied van online marketing een model ont-
wikkeld om gestructureerd te werken aan het verbeteren van het Online 
rendement. In een serie artikelen wordt ingegaan op de factoren die een 
rol spelen. Steeds wordt een specifieke factor uitgelicht en worden enkele 
sites beoordeeld uit de travel branche. We gaan in op de achtergrond en 
geven praktische tips voor de beoordeelde sites.
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