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meten = weten
Wat heb je aan een mooie mobiele website, als de klant 

kijkt naar een billboard en een app gebruikt om te kopen?



Tablet en/of Mobiel

Slechts 15% van de onderzochte markten 
beschikt over een tablet. Niet geheel 
onverwacht zijn West-Europa, Azië en 
Noord-Amerika de gebieden waar mobiel 
internetverkeer het grootste aandeel heeft. 
Spanje is wat dit betreft koploper: liefst 85% 
van het internetverkeer in 2016 gebeurde op 
mobiele apparaten. Tegelijkertijd is Ierland het 
land met de hoogste smartphone-dichtheid. 
92% van de Ieren heeft een smartphone in zijn 
of haar broekzak. In Nederland ligt dit 
percentage ongeveer op 86%.

In 2012 beschikte nog maar 23% van de 
mensen in de 60 onderzochte landen over een 
smartphone. Inmiddels is dat percentage 
opgelopen tot 56%. In nederland is 75% 
internetgebruik afkomstig van een mobiel 
apparaat.

2017 Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera

December 77.0 % 3.9 % 12.4 % 3.3 % 1.6 %

https://www.w3schools.com/browsers/browsers_chrome.asp
https://www.w3schools.com/browsers/browsers_explorer.asp
https://www.w3schools.com/browsers/browsers_firefox.asp
https://www.w3schools.com/browsers/browsers_safari.asp
https://www.w3schools.com/browsers/browsers_opera.asp


Waar kunnen/mogen wij 
rekening mee houden?



Zoeken en vinden volgens Pinguin
(Pinguin=zoekmachine van Google)

● architectuur van de site
● unieke content per pagina
● internal links
● toegankelijkheid, taal, ALT en TITLE tags!
● snelheid per device
● metadata per pagina/url/content (bots, index,sitemap)
● friendly urls
● en nu nog alle webmaster tools gebruiken van Yahoo, Google, Apache, etc...



google analytics
bezoekers website inhoud conversie



en social media dan?



Social media 
creëert off-site 
content.

Keywords, omschrijvingen en titels 
moeten overeenkomen zodat 
zoekmachines begrijpen dat de url en de 
content “goed” zijn. 

PS

wat doet de tag rel=”nofollow” ?



social media 
kanalen, 
maps…
Fijn, nog meer 
analytics



Privacy en de 
toekomst



offline content

Jouw mobiel is de toegang tot jouw 
prive omgeving, jouw circle-of-trust, jouw 
social filter wereld.

“Devices” gaan proberen in deze feelgood 
omgeving te komen.

IoT, mobiele randapparatuur, digitale 
infoborden, smart appliances 
(keuken,auto), tokens, etc...


