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Iedereen wil een hogere conversieratio en
veel organisaties investeren in mensen en
techniek
voor
conversie
ratio
optimalisatie (CRO). De tevredenheid over
de resultaten van CRO zijn wisselend. De
één test af en toe zonder veel effect, de
ander innoveert succesvol door effectieve
inzet van test- en personalisatiesoftware.
Waarin zit het verschil?
Het verschil zit in maturity, oftewel
rijpheid. We noemen een organisatie rijp
als ze mensen, processen en technologie
zodanig op elkaar afstemmen dat ze
maximaal rendement behalen uit hun CRO.
Rijpheid is het gevolg van een groeiproces
dat zich goed laat beschrijven in een
maturity model. Ons model – dat door
jarenlange ervaring is vormgegeven – heeft
drie succesfactoren. In deze whitepaper
vertellen we er graag over.
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Ons model
Onderzoek maakt duidelijk dat CRO het beste werkt als de organisatie, de specialisten en de
technologie goed op elkaar zijn afgestemd. Een maturitymodel biedt houvast bij deze
afstemming. In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met testen bij zowel
kleine organisaties als complexe corporates. Ons model heeft drie succesfactoren.

1. Mensen


Rollen en kennis die aanwezig zijn in de organisatie.

2. Techniek


Software voor het faciliteren van alle activiteiten.



Flexibiliteit van het digitale kanaal: eenvoud waarmee experimenten zijn uit te voeren en
waarmee aanpassingen zijn door te voeren.

3. Processen


Scope van de optimalisatie.



Activiteiten op het gebied van onderzoek en experimenten.



Allignment met rest van de organisatie.

Het model gaat uit van vier niveaus; van beginners die maar wat doen tot een klantgecentreerde
organisatie met volledige controle over online conversie. Als een organisatie het hoogste niveau
wil bereiken is het belangrijk om alle niveaus te doorlopen. Vergelijk dit met een baby die
uitgroeit tot een volwassene. Tijdens het kruipen, leren lezen en blauwtjes oplopen doet een
mens waardevolle kennis en ervaring op die allemaal noodzakelijk zijn om te functioneren als
gebalanceerde volwassene en effectieve professional. Voor het uitgroeien van een organisatie
tot continue conversie-optimalisatie machine is dat niet anders. De doorlooptijd is gelukkig wel
iets korter dan bij een mens. Houdt rekening met ongeveer 6 tot 9 maanden per niveau. Voor
een organisatie die zich in de Beginner of Adhoc fase bevindt duurt het dus 1 tot 2 jaar om een
klantgecentreerde organisatie te worden.
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MENSEN

Niveau

Beginner

Adhoc

Procesmatig

Klantgecentreerd

Mensen

 Geen

 Operationeel partime

 CRO specialist full time

 CRO team met manager

 +Tag management
 Enquêtes

TECHNIEK

Software

 Analytics

 +Testsoftware

 Heatmaps
 CEM

 +Personalisatie
Software
 CRM

 Usability lab

Flexibiliteit

Allignment

 Inflexibele
organisatie

 CMS wijzigingen zonder
ICT

 Statisch digitaal
kanaal

 Marketing kan al wat
wijzigingen doorvoeren

 Conversie is niet
erkend als
strategische
succesfactor

 Optimale online
campagne ROI is doel
van optimalisatie

 Wijzigingen aan digitale
front end kunnen
zonder ICT

 Optimale conversie
voor de website en
enkele
bezoeksegmenten is
erkend als strategische
succesfactor

 Volledig dynamische
front end die
geautomatiseerd iedere
bezoeker content op
maat biedt

 Optimale customer
experience is erkend als
strategische
succesfactor

PROCESSEN

 Business cases zijn
deliverables

Scope

 Onduidelijk

 Site in het algemeen +
Campagnes in het
algemeen

 Site opgedeeld in
landing, product en
checkout pagina’s +
integratie met
campagnes

 +multi channel
bezoekers- en klantsegmenten

 Naast sales ook focus
op additionele
conversies
 +meerdere testen per
maand
 Monetariseer alle
bevindingen

Activiteiten

 Optimalisatie is
bijzaak

 Analyse van traffic en
conversie
 A/B testen

 Evaluatie testresultaten
en leren van
bevindingen
 Online en offline
bezoekers – onderzoek
gericht op hypothese
ontwikkeling

 Alles testen
 Geautomatiseerde
content personalisatie
 Predictive analytics
 Back testen van
winnende varianten
 KTV onderzoek

Niveau 1 - Beginner
Binnen organisaties op het Beginner niveau lopen enkelingen rond die zich bewust zijn van het belang
van conversie. Er gebeurt daarom weinig op dat gebied en de weg omhoog is drieledig: 1) creëer de
voorwaarden om te kunnen optimaliseren, 2) optimaliseer en 3) deel de successen. Zo doe je
waardevolle ervaring op en krijg je aandacht en budget om het optimalisatieproces verder te brengen.
Per succesfactor bevelen wij de volgende activiteiten aan om verder te komen.

Mensen


Maak iemand parttime verantwoordelijk voor conversie.



Train deze persoon in CRO.

Techniek
Software

Flexibiliteit



Schaf een goede testingtool aan voor A/B en MVT testen.



Integreer deze tool met web analytics.



Configureer web analytics zodat goed zicht komt op funnels en conversie.



Zorg dat ICT resources vrij maakt zodat marketeers en content managers
sneller wijzigingen kunnen doorvoeren op de front end.

Processen


Allignment

Zorg voor een duidelijke definitie van conversie, die iedereen binnen de
organisatie deelt.



Scope

Start met eenvoudige optimalisatie van bijvoorbeeld landingpagina’s en
de grootste bottlenecks in de funnel.

Activiteiten



Stel een 0-meting op van de conversie en omzet.



Bepaal een top 3 van conversie-bottlenecks en bepaal hypotheses ten
aanzien van oorzaken en oplossingen voor deze bottlenecks.



Stel een lijst op met 10 test-ideeën om deze oplossingen te bepalen.



Voer de testen uit en plaats winnende varianten live.
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Niveau 2 - Adhoc
Adhoc organisaties testen weliswaar, maar de aanpak mist structuur en is daardoor vaak niet effectief
en efficiënt. Dit zijn de organisaties die wel eens wat proberen. Je herkent ze vaak omdat ze zeggen:
“testen levert ons niet zo veel op”. Verandering hierin ontstaat door een proces in te richten. Zo wordt
CRO voorspelbaar voor de organisatie; iedereen weet wat ze van CRO kunnen verwachten en het gaat
aantoonbaar bijdragen aan de groei van het online rendement.
Per succesfactor bevelen wij de volgende activiteiten aan om verder te komen:

Mensen


Creëer de fulltime rol van CRO specialist binnen het online team.



Train de CRO specialist in het uitvoeren van gebruikersonderzoek zodat er een constante stroom
ontstaat van onderbouwde van testideeën.



Train de overige marketeers op het gebied van CRO zodat het belang duidelijk is voor hun output.



De specialist deelt regelmatig CRO kennis met de overige online marketeers.

Techniek
Software

Flexibiliteit



Installeer tag management software.



Schaf software aan voor additioneel gebruikersonderzoek.



Zorg dat marketeers en content managers zoveel mogelijk zelfstandig –
zonder ICT inzet – wijzigingen kunnen doorvoeren op de front end.

Processen
Allignment



Zorg voor rapportage over conversie op het gehele digitale kanaal, maar
ook per online touchpoint zoals apps en mobiele apparaten.



Zorg voor inzicht in conversie per bezoeker- en klantsegmenten.



Zorg voor inzicht in de relatie tussen omzetgroei van het online kanaal en
de ontwikkeling van de conversie.

Scope



Test en optimaliseer alle online touchpoints: campagnepagina’s, website,
mobiel en apps.



Optimaliseer meer dan alleen sales- en leadconversie. Optimaliseer ook
eens

orderwaarde,

bezoekersengagement.

bezoekers-

en

klanttevredenheid,

of

Activiteiten



Bepaal de financiële impact van de bottlenecks en bepaal op die manier
de prioriteit.



Bepaal statistisch hoeveel testen je kunt uitvoeren per maand met de
hoeveelheid traffic die er is.



Breng alle conversie-bottlenecks in kaart. Gebruik naast analytics ook
enquêtes en usability studies voor het verkrijgen van inzicht in de
oorzaken van de bottlenecks.



Stel een testagenda op die de testruimte volledig benut voor het
oplossen van de bottlenecks.



Leg testbevindingen vast en gebruik deze voor het verdiepen van kennis
over bezoekers en het formuleren van nieuwe hypotheses voor
vervolgtesten.



Rapporteer de financiële impact van de winnende tests.

Niveau 3 - Procesmatig
Organisaties op dit niveau hebben controle over hun conversie. Rapporten en management
dashboards zorgen dat alle belanghebbenden goed zijn geïnformeerd en hun besluiten kunnen
baseren op actueel inzicht in conversie. Verder leiden analyse, onderzoek en experimenten tot een
grote toename van kennis over online klant en bezoekerservaring. Bij verdere rijping doemen twee
uitdagingen op: 1) verder vergroten van de effectiviteit en efficiency van het CRO programma door
automatisering en personalisatie 2) uitbreiden van de scope van CRO buiten het online kanaal naar
telefoon en eventueel winkel. Per succesfactor bevelen wij de volgende activiteiten aan:

Mensen


Breid het CRO team uit met managementcapaciteit die kan toezien op efficiency en effectiviteit
van de processen en alignement met de rest van de organisatie.



De manager evangeliseert datadriven klantgecentreerd werken in de rest van de organisatie.
Het motto moet worden: alle besluiten zijn onderbouwd met data.



Bouw kennis op over data-integratie, datamodellering en predictive analytics zodat de CRO
specialisten kunnen werken met meerdere databronnen en klaar zijn voor personalisatiesoftware.
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Techniek
Software



Experimenteer met personalisatie software.



Integreer alle software met elkaar zodat alle tools kunnen werken met
dezelfde databronnen.



Kies nieuwe software met de verplichte voorwaarde dat het naadloos
integreert met reeds aanwezige software.

Flexibiliteit



Zorg dat marketeers en content managers in de lead zijn bij wijzigingen
aan de front-end.



Zorg voor een front-end die volledig flexibel is zodat wijzigingen aan frontend en functionaliteit uitvoerbaar zijn tegen minimale kosten in de kortst
mogelijke tijd.

Processen
Allignment



Zorg voor inzicht in customer life time value en optimaliseer dit.



Zorg voor inzicht in klanttevredenheid en optimaliseer dit.



Zorg voor inzicht in customer viraliteit – de mate waarin bestaande
klanten nieuwe klanten aanbrengen – en optimaliseer dit.



Stuur op efficiency en effectiviteit van CRO. Zorg voor inzicht in aantallen
hypotheses en test-ideeen, gebouwde tests, uitgevoerde tests die
bijdroegen aan groei van de organisatie en doorgevoerde verbeteringen.

Scope



Test en optimaliseer alle touchpoints; on- en offline, pre- en postsales.
Alle manieren en momenten waarop contact is met klanten zijn
geschikt voor een experiment.

Activiteiten



Breng per klantsegment alle bottlenecks in kaart op het gebied van sales,
conversie, klanttevredenheid, customer life time value en klantviraliteit.



Zorg voor een testagenda die deze bottlenecks onderzoekt en verhelpt



Stuur actief op het verbeteren van het proces zodat je in minder tijd meer
experimenten uitvoert en sneller innoveert.



Bevestig de winnaar. Plaats winnende varianten live met een backtest
waarbij 5 procent van de bezoekers nog altijd de oorspronkelijke variant
ziet.
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Niveau 4 - Klantgecentreerd
Het model stopt bij dit niveau. Klantgecentreerde organisaties hebben een interactieve relatie met hun
klanten. Over het algemeen leidt dit tot de volgende eigenschappen:
1. Klanthistorie en –voorkeuren zijn bekend en vormen de basis van alle interactie.
2. Klanten hebben een consistente en geïntegreerde service- of koopervaring, ongeacht het
contactkanaal.
3. Dataverzameling en analyse is real time en leidt tot optimale klantinteractie in de vorm van
persoonlijke aanbiedingen en content personalisatie.

Dit is natuurlijk een ideaal en daarom nastrevenswaardig. Het betekent immers continue groei in
rendement en klanttevredenheid en daarmee duurzaamheid in de groei. De organisatie kent haar
klanten en spant zich in om ze steeds beter te leren kennen en te bedienen. De klanten beantwoorden
dat met liefde, loyaliteit en een regelmatige overboeking. Om op dit niveau klanten te bedienen zijn
experimenten noodzakelijk. Niets is immers zo grillig als de menselijke natuur. Voorkeuren veranderen
doorlopend en mensen zijn volkomen irrationeel. Alleen met experimenten lukt het om de vinger aan
de pols te houden en rendement en klanttevredenheid verder te optimaliseren.

Verder groeien
Natuurlijk kun je na het behalen van dit niveau nog verder rijpen. Experimentgericht werken hoeft niet
alleen beperkt te blijven tot de optimalisatie van klantinteractie. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen
denkbaar waarbinnen experimenten toegevoegde waarde hebben. Met name op het gebied van
product en dienstontwikkeling kunnen experimenten veel bijdragen.
Wanneer je plannen hebt voor een product- of dienstintroductie kun je bijvoorbeeld eerst het product
aanbieden via AdWords en een landingpage. Als het product aanslaat, komen de bestellingen binnen
en pas als het aantal bestellingen voldoet aan een drempelwaarde ga je het product of de dienst
daadwerkelijk opnemen in het assortiment. Op dezelfde experimentele wijze kun je de bijdrage van
nieuwe technologie binnen het online kanaal testen. Omdat alles goed wordt doorgemeten en je alles
snel kunt analyseren, zie je direct wat de bijdrage is van nieuwe technologie.
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Nog maar kort geleden was conversieoptimalisatie lastig. Software was duur en
kennis was schaars. Nu is dat omgedraaid.
Iedereen doet aan conversie-optimalisatie
en als je niet meedoet, verdwijnen jouw
klanten naar de concurrent die het wel
doet. Verder is de software vrijwel gratis,
zijn er boeken volgeschreven en zijn er
goede opleidingsmogelijkheden. Er is dus
geen reden meer om het niet te doen.
Alle aanbevelingen uit deze whitepaper zijn
doorleefd in onze werkzaamheden voor
opdrachtgevers. Het zijn lessen die we
hebben geleerd in de praktijk. We hopen dat
je met deze lessen je eigen praktijk kunt
optimaliseren en de klantgecentreerdheid
van je organisatie vergroot. Want dat is
uiteindelijke waar het om gaat, tevreden
klanten die zorgen voor een duurzame groei
van je organisatie.
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Over ClickValue
Sinds 2003 helpt ClickValue organisaties bij het maximaliseren van online groei: van visie tot uitvoering,
van samenwerken met interne marketeers tot leveren van alle benodigde kennis en vaardigheden om
concurrerend te zijn.
Simpel gezegd zijn we een online marketingbureau dat drie zaken verzorgt voor opdrachtgevers:


Bezoekers trekken.



Bezoekers converteren in klanten.



Klantwaarde maximaliseren.

Waarom klanten voor ons kiezen en bij ons blijven:

Resultaatgericht | We maken het verschil

Flexibiliteit | Klantbelang voor eigen belang

Hoe verbeteren we het rendement van het

Bij ons is de leidende vraag: wat is voor onze

marketingproces? Nog voordat we

opdrachtgevers de best mogelijke investering

samenwerken, bedenken we dit. Want we doen

van de volgende euro en het volgende uur? Als

alleen een aanbod als we geloven het verschil

dat een investering is in iets waar wij geen rol in

te kunnen maken. We zijn namelijk pas echt

spelen, dan zeggen we dat. Bij ons dus geen

tevreden als dát keer op keer lukt.

lange termijncontracten, maar flexibiliteit. We
blijven onze waarde bewijzen.

Tactische visie | Voorwaarde voor succes

Transparantie | Openheid leidt tot groei

Het realiseren van duurzame groei kan alleen

Transparantie garanderen we. We kunnen niet

met een lange termijnvisie. Als online

anders, want door onze data-gedreven aanpak

marketingspecialisten met een tactische visie

hebben zowel onze medewerkers als onze

weten wij precies welke activiteiten je integraal

opdrachtgevers realtime inzicht in dezelfde

moet inzetten om online nóg succesvoller te

gegevens. Zo werken we in alle openheid

worden.

samen aan het realiseren van jouw groei.

Perfecte uitvoering | Geen omkijken naar

Zelfvertrouwen | Investeren in groei

Een goed idee is mooi, maar krijgt pas waarde

We staan schouder aan schouder met onze

bij een perfecte uitvoering. Ons team

klanten. Onze expertise als e-commerce

communiceert direct, levert op tijd en zorgt

managers is overtuigend, zowel voor onszelf als

voor foutloos werk. Slim en gedreven werken,

voor onze klanten. Daarom durven we onze

zodat jij nog eens tijd hebt voor een kopje

vergoeding afhankelijk te maken van het

koffie zonder zorgen.

resultaat.
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