
Stappenplan voor het  
optimaliseren van jouw aanbod

Op de pagina ‘Verkoopanalyse’ zie je per artikel hoeveel klanten je 
artikelen bekeken hebben en hoeveel daarvan ook echt over zijn 
gegaan tot koop. Waardevolle informatie, want op basis hiervan 
kun je je aanbod gericht optimaliseren, zodat je meer kunt 
verkopen. 

Tientallen partners zijn al met de nieuwe data inzichten 
aan de slag gegaan, en met succes! Door hun 
aanbod te optimaliseren realiseerden zij 20 tot 30 
procent omzetgroei. Denk hierbij aan optimalisaties 
als het verbeteren van de prijs, levertijd en/of 
productinformatie. 

In vier stappen  
meer verkopen  
op bol.com

Eén van de belangrijkste kenmerken van succesvolle 
ondernemers is de wil om altijd te blijven groeien. Wij begrijpen 
dat als geen ander, en willen er daarom alles aan doen om te 
helpen je omzet op bol.com te verhogen. Sinds kort hebben 
we daarom data over het klantgedrag in je verkoopaccount 
inzichtelijk gemaakt. 

Met dit stappenplan kun je 
eenvoudig zelf aan de slag 
om je aanbod op bol.com 
verder te optimaliseren. 
We wensen je veel succes. 

bol.com

>  VERKOOPANALYSE

https://www.bol.com/sdd/selleranalysis/index.html
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Klantbezoek & conversie
Verkoopbaar aanbod en het koopblok 
zijn dus cruciaal voor succesvol verko-
pen op bol.com. Hierna kun je bovendien 
beginnen met het optimaliseren van je 
aanbod, wat bijdraagt aan meer klantbe-
zoeken en/of een hogere conversie en 
dus meer verkoop. Want simpel uitgelegd 
zijn verkopen op bol.com niets meer dan 
klantbezoeken op je productpagina die 
daadwerkelijk overgaan tot aankoop. Ver-
kopen is dus terug te herleiden tot twee 
variabelen: 

1. Klantbezoeken: aantal unieke   
klanten die je productpagina bezoeken

2. Conversie: het aandeel van de  
bezoekers die overgaan tot aankoop

Verkopen via bol.com: de basis 

Voordat je start met het optimaliseren van je aanbod, is het  
belangrijk dat je je basis op orde hebt. Dit betekent dat je aanbod 
verkoopbaar dient te zijn: je hebt dus voldoende voorraad,  
minimale productinformatie en je verkoopprijs die ligt onder de 
maximale marktprijs. Ook ben je in het bezit van een koopblok, 
want 97% van de klanten koopt namelijk het offer dat hier staat. 
Lees de uitleg en tips om op het koopblok te staan.

Voorbeeld
Je hebt de afgelopen maand de gehele 
periode het koopblok gehad, waarin 100 
unieke klanten je artikel bekeken. Van 
die 100 hebben 5 klanten daadwerkelijk 
gekocht, ofwel een conversie van 5%. 

Sinds kort is je conversie en klantbezoek 
inzichtelijk in je verkoopaccount op de 
nieuwe Verkoopanalyse en ‘Conversie 
analyse’ pagina’s. Klik hier voor meer 
informatie. 
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https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/het-koopblok
https://www.bol.com/sdd/selleranalysis/index.html
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Vliegwiel effect

Een conversiestijging of toename in 
klantbezoeken kan een nog grotere groei 
in verkopen betekenen op de langere 
termijn door het zogenoemde ‘vliegwiel 
effect’. 

Dit zit als volgt. Zoals aangegeven leidt 
een hogere conversie tot meer verko-
pen. Het aantal verkopen is een belang-
rijke factor voor de bepaling hoe hoog 
je artikel in zoekresultaten van bol.com 
terechtkomt. Daarnaast staan artikelen 

standaard in een lijstpagina bij bol.com 
gesorteerd op ‘Bestverkocht’. Daarom 
kan die ene toename in verkopen ertoe 
leiden dat meer klanten jouw artikel bekij-
ken. Doordat je meer verkoopt neemt 
ook de kans op meer productreviews en 
klantbeoordelingen toe wat je conver-
sie weer positief kan beïnvloeden. Door 
bovenstaande effecten ga je weer meer 
verkopen, waardoor de cirkel van positie-
ve effecten opnieuw begint.



Stappenplan

Goed nieuws! Als ondernemer ben je op bol.com zelf in staat  
je conversie te verhogen en meer klantbezoeken te generen.  
Dit is te bereiken met de vier onderstaande stappen, die je 
terugvindt in dit stappenplan:

1. Focus op artikelen met  
de meeste groeipotentie

2. Begrijpen van de klantreis 
3. Optimaliseren van  

de offer- en product-
informatie 

4. Analyseren van  
aanpassingen 
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Als ondernemer is het continu de  
uitdaging om je tijd zo effectief mogelijk 
te besteden. De eerste stap naar het opti-
maliseren van je aanbod is een keuze te 
maken welke artikelen je extra aandacht 
geeft. In dit hoofdstuk helpen we je bij 
het maken van die keuze. 

Heb je de koopbloksituatie van je artike-
len gecheckt en waar nodig verbeterd? 
Dan is het advies om artikelen te analyse-
ren die de afgelopen 4 weken veel beke-
ken zijn en een relatief lage conversie 
hebben. Waarom?

Stap 1: 
Focus op artikelen met de meeste 
groeipotentie

Artikel Klantbezoeken Bestellingen Conversie 
A  10 1 10%
B  400 40 10%

1. Klanten vinden het artikel al interes-
sant, maar blijkbaar zijn er toch obsta-
kels om over te gaan tot aankoop. Een 
kleine verbetering kan dus tot een 
grote toename in verkopen leiden.

2. Daarnaast is het makkelijker een con-
versie/klantbezoektrend te herkennen, 
omdat het aantal klantbezoeken groter 
is. Het onderstaande voorbeeld legt 
uit waarom.

 De bestelling (conversie) van artikel  
A kan toeval zijn. Bij 40 bestellingen 
op 400 klantbezoeken is het minder 
waarschijnlijk dat de aankoop pure  
willekeur was en een conversiegroei 
dus ook waarschijnlijker te relateren  
is aan je aanpassing.           
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Wat is een lage of hoge conversie?
Of een conversie laag of hoog is, is niet 
1,2,3 te zeggen. De conversienormen 
verschillen namelijk sterk per situatie en 
type artikel. Een conversie van 1,5% hoeft 
bijvoorbeeld niet per se laag te zijn. De 
onderstaande inzichten helpen je bepa-
len hoe goed je conversie is:

•  We zien vaak terug dat complexe of 
hoogwaardige artikelen (bijv. televisies 
van €700) een lagere conversie heb-
ben dan laagwaardige artikelen. Dit 
omdat het aankooptraject bij complexe 
of hoogwaardige artikelen veelal lan-
ger is. Klanten doen bijvoorbeeld meer 
‘onderzoek’ en halen advies/ervaringen 
op vanuit andere websites en/of hun 
sociale omgeving. Hierdoor bekijken 
klanten deze artikelen vaak meerdere 
keren over meerdere dagen.

•   Er zit een verschil in functionele en 
‘high interest’ artikelen. Klanten die 
zoeken op een functioneel artikel, 
zoals Google Chromecast, zullen veel-

al sneller tot aankoop overgaan dan 
wanneer ze op zoek zijn naar een sier-
kussen. Bij een Chromecast weten veel 
klanten al precies wat ze willen kopen. 
Bij een sierkussen verrichten klanten 
veelal meer onderzoek, door meerdere 
artikelen te bekijken. Hierdoor is het 
aannemelijker dat de conversie bij ‘high 
interest’ artikelen lager is.

•  Hetzelfde geldt bij terugkerende bestel-
lingen zoals kattenvoer. Dit is vaak een 
herhaalaankoop voor de klant, dus is 
het aannemelijker dat de conversie 
hoog is.

•  Daarnaast is je conversie afhankelijk 
van je concurrenten, zowel op bol.com 
als daarbuiten. Je concurrentie kan een 
beter aanbod hebben voor de klant. 
Daarom is het aan te raden de prijzen, 
levertijd en productinformatie van je 
concurrenten te bekijken om te ana-
lyseren of jouw aanbod concurrerend 
genoeg is.
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Stap 2: 
Begrijp de klantreis 
De tweede stap die je moet nemen om je 
aanbod op bol.com te optimaliseren, is 
het begrijpen van de klantreis. Pas als je 
weet wat voor je klant belangrijk is, kun je 
daar goed op inspelen. 

Deze stap gaat in op hoe je de klantreis 
goed in kaart kunt brengen, waardoor je 
inzicht krijgt in welke drempels klanten 
kunnen ervaren en op welke facetten jij 
als verkooppartner invloed hebt.

Verhoog het aantal klanten  
dat je aanbod ziet 
Om het aantal klanten dat je aanbod ziet 
te vergroten, is het relevant om te weten 
waar je klant je aanbod tegen kan komen. 

Onderstaand een overzicht van de 
belangrijkste startpunten van de klantreis 
van een bol.com klant (in willekeurige 
volgorde):

   Zoekresultaten op bol.com 
    Lijstpagina van bol.com 
    Google 
    Overig: social media, mails,  

advertenties etc. 

Bekijk eens hoe je artikelen te zien zijn 
op deze kanalen. Klopt de informatie die 
wordt getoond en is deze ook optimaal 
weergegeven? In stap 3.1. en 3.2. geven 
we tips hoe je je zichtbaarheid op deze 
kanalen kunt vergroten.
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Bij de eerste stap van de klantreis in het 
voorbeeld zie je dat een aantal verkoop-
factoren prominent worden weergege-
ven:

•  Producttitel
•  Prijs
•  Levertijd
•  Reviewscore
•  1e afbeelding

Klikt de klant vervolgens op het artikel 
(stap 2), ziet deze wederom bovenstaan-
de factoren prominent uitgelicht. Naast 
bovenstaande punten ziet de klant het 
merk, aantal reviews en afbeeldingen 
weergegeven.

Pas daarna (stap 3 en 4) ziet de klant 
de overige afbeeldingen, de naam van 
de aanbieder, de specificaties, de pro-
ductomschrijving en de uitgeschreven 
reviews. Wees je dus bewust van het 
belang van elke verkoopfactor. Een 
goede productomschrijving is weinig 
waard als de klant niet bereid is om het 
artikel verder te bekijken. Probeer dus 
eerst te checken of de meest prominent 
weergegeven verkoopfactoren er goed 
bij staan.

Let op: 
Vergeet niet na de  
mobiele klantreis ook  
de desktop/website klant-
reis te analyseren.
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Lichtblauw: 
Offerinformatie. Dit zijn factoren  
die aan jouw offer gekoppeld zijn. 
Deze informatie is dus gekoppeld 
aan jou en kan dus per aanbieder 
verschillen. Andere aanbieders  
kunnen jouw offer instellingen  
dus niet aanpassen.  
Voorbeeld: prijs, levertijd

Mobile first 
Steeds meer bol.com klanten winkelen 
via hun mobiel. Inmiddels is dit al 60% 
van alle bol.com bezoekers. Dus als je je 
aanbod wilt optimaliseren is het aan te 
raden eerst de klantreis van de bol.com 
klant die via de mobiel winkelt te  
analyseren.

Aan de hand van bijgaand voorbeeld 
geven we weer wat de klant in de app 
ziet als deze bijvoorbeeld ‘Rituals of 
Sakura’ wil kopen. De blokken tonen de 
factoren die jij als verkooppartner kunt 
beïnvloeden: 

1  2  3  4  

  Oranje:
Productinformatie. Deze informatie 
is gekoppeld aan het artikel. Voor 
iedere aanbieder van het artikel 
geldt hetzelfde en alle aanbieders 
van het artikel kunnen deze  
informatie aanpassen. 
Voorbeeld: producttitel, -afbeelding 
en -omschrijving.
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3.1: Optimaliseer je offerinformatie

Stap 3: 
Optimaliseer je aanbod
Zoals in het voorbeeld beschreven, kun je als verkooppartner je aanbod optimalise-
ren door je offer- en/of productinformatie te verbeteren. Dit met als doel je conversie 
te verbeteren en meer klantbezoeken te genereren. Zodat je uiteindelijk meer gaat 
verkopen. In stap 3.1 geven we aan de hand van praktische tips aan wat je kunt doen 
om de offerinformatie te optimaliseren en in stap 3.2 vind je de tips om je productin-
formatie te verbeteren.

Verkoopprijs 
Klanten vergelijken vaak prijzen voordat 
ze tot aankoop overgaan, zowel binnen 
als buiten bol.com. Door net onder de 
meest voorkomende prijs in de markt te 
zitten, is de kans groter dat je hoog in 
prijsvergelijkers komt te staan (o.a. Goog-
le) wat kan resulteren in meer bezoekers. 
Een kleine prijsverlaging kan zich zo snel 
terugverdienen.  

In je verkoopaccount vind je onder  
Prijsanalyse hoe jouw verkoopprijs  
relateert ten opzichte van de markt.

Verdere voordelen van het verlagen  
van je prijs:

    Klanten sorteren vaak op lage  
prijzen, dus lagere prijzen worden 
vaker getoond en daarmee bezocht. 
Daarnaast filteren klanten ook regel-
matig op prijs. Bedenk tussen welke 
bandbreedte aan prijs jij je artikel wilt 
laten vallen, zodat je artikel terugkomt 
in de gefilterde zoekresultaten of  
lijstpagina.

   bol.com adverteert over het algemeen 
actiever op artikelen met een relatief 
lage marktprijs op diverse online  
kanalen (Google, prijsvergelijkers, 
etc.). Scherpe prijzen t.o.v. de markt 
zorgen daarmee voor meer bezoekers.

    In sommige gevallen kan er bij een 
verlaagde prijs een label ‘in prijs  
verlaagd’ getoond worden, wat  
bijdraagt aan de conversie.

TIP: 
Voor een optimaal resultaat uit 
je verkopen, is het belangrijk om 
dagelijks je artikelen te analy-
seren en eventueel opnieuw 
te prijzen. In een dynamische 
markt kan de optimale prijs van 
gisteren vandaag al te hoog of 
laag zijn.

>

https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/prijsanalyse
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Levertijd
Recent onderzoek naar winkelgedrag van 
klanten, uitgevoerd door bol.com, toont 
aan dat levertijd een enorm effect heeft 
op conversie. Kijken we specifiek naar 
alle verkopen via bol.com, dan converte-
ren artikelen met een korte levertijd aan-
zienlijk beter. Let op! Een betrouwbare, 
snellere levertijd vraagt vaak om een aan-
passing in je logistieke proces. Zorg er 
daarom voor dat je op tijd blijft leveren, 
eventueel in overleg met je bezorgdienst. 
Hiermee voorkom je problemen met de 
bol.com servicenormen en negatieve 
klantreviews. Bekijk de whitepaper over 
het levertijdonderzoek voor alle relevante 
inzichten. 

Hieronder de belangrijkste feiten  
op een rijtje:

   Artikelen met een ‘volgende dag in  
huis’ levertijd converteren 2 keer zo 
goed als artikelen met een 2-3 dagen 
levertijd.

   75% van klanten bezoekt bol.com na 
12 uur ’s middags. Bij een ‘voor 12 uur’ 
levertijd toon je dus aan slechts een 
kwart van je klanten een 1-daagse 
levertijd.

     Conversie daalt gemiddeld met 
20-30% vanaf donderdag t/m zondag 
bij artikelen met een 1-2 of 2-3 werk-
dagen levertijd. Dit komt omdat de 
getoonde levertijd 1 à 2 dagen langer 
is, doordat de weekenddagen  
verwerkt zijn in de levertijd die de 
klant ziet. 

Sponsored products 
Zet ‘bol.com sponsored products’ in, 
zodat je hoger in de zoekresultaten  
eindigt en meer klanten bereikt. 
Om zoveel mogelijk uit je promotie te 
halen is het belangrijk om je artikel  
vooraf zo goed mogelijk te presenteren. 
Het is dus aan te raden om de overige 
tips te bekijken, voordat je ‘sponsored 
products’ inzet.

Partnernaam
Zorg dat je een naam kiest voor je winkel 
welke vertrouwen uitstraalt. Het gebruik 
van veel leestekens of iconen heeft hier 
vaak negatieve impact op.

   Het helpt ook om te experimenteren 
met ‘psychologische prijzen’. Prijzen 
eindigend op ,99 of juist ,- kunnen net 
beter converteren dan andere prijs-
punten.

   Er is ook de mogelijkheid tot volume-
korting. Hiermee stimuleer  
je de klant om tegen een lagere  
prijs per stuk meerdere items aan te  
schaffen. Doordat je verzendkosten 
kan spreiden onder meerdere items 
kan dit voordelig uitpakken.

https://partnerplatform.bol.com/publicaties/het-effect-van-levertijd-op-je-verkoopcijfers
https://partnerplatform.bol.com/publicaties/het-effect-van-levertijd-op-je-verkoopcijfers
https://sponsoredproducts.bol.com/support/wat-is-sponsored-products-2/
https://sponsoredproducts.bol.com/support/wat-is-sponsored-products-2/
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Naast het optimaliseren van de offer-
informatie, kun je ook op artikelniveau 
veranderingen aanbrengen om te groei-
en in verkopen. Klik hier voor alle tips 
omtrent productinformatie optimaliseren. 
De belangrijkste tips hebben we voor je 
op een rij gezet:

Producttitel
De producttitel is een belangrijke ver-
koopfactor. Naast dat de producttitel 
prominent wordt getoond in de klantreis, 
heeft deze ook invloed op je vindbaar-
heid op bol.com en Google. Een goede 
producttitel komt als volgt tot stand:
  
   Zorg voor een duidelijke titel die 

bestaat uit minder dan 70 leestekens. 
Lukt dit niet? Gebruik dan maximaal 
100 leestekens. Let op: leestekens zijn 
inclusief spaties. Dit maximum is aan 
te raden, zodat de titel op alle appara-
ten, waaronder mobiel, gemakkelijk te 
lezen is.

    Maak gebruik van een logische titel 
opbouw. De ideale opbouw van de titel 
verschilt per productcategorie. Om 

3.2: Optimaliseer je productinformatie

te verduidelijken wat je als klant precies 
koopt helpt het om de volgende elemen-
ten in de titel zetten (waar van toepas-
sing): [Merk] [Serienaam] [Producttype] - 
[relevante specificatie(s)/onderscheidend 
kenmerk(en), bijv. aantal stuks, maat, 
kleur, etc.]

   Zet de belangrijkste woorden aan het 
begin van je titel. De klanten winke-
len namelijk veelal op bol.com via hun 
mobiel. Op de mobiel zien klanten slechts 
de eerste 25-35 leestekens van de titel bij 
de zoekresultaten en lijstpagina’s.

     Woordkeuze: het kan lastig zijn om een 
keuze te maken welk woord je in de 
producttitel gebruikt. Er zijn tools om te 
achterhalen welke (gerelateerde) zoekter-
men mensen het meest gebruiken, zoals 
Google Trends. Dit soort tools kunnen je 
helpen inzicht te geven in welke termen 
mensen het vaakst gebruiken. Let op: 
benoem niet alle zoekwoorden in je titel, 
maar maak een keuze.

     Zet geen (tijdelijke) aanduidingen/woor-
den als aanbieding of korting in de titel.

https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/optimaliseren-van-productinformatie
https://trends.google.nl/trends/?geo=NL


Productafbeelding
Klanten kunnen niet zoals in een fysieke 
winkel het artikel voelen en bekijken, dus 
is het extra belangrijk dat je productaf-
beelding aantrekkelijk en duidelijk is. Een 
aantal concrete tips:

   1e afbeelding: toon hier een afbeel-
ding van het artikel zelf. Recht van 
voren of duidelijk zijaanzicht en zo 
beeldvullend mogelijk. 

   Zorg voor een witte, neutrale  
achtergrond zonder dat schaduw 
zichtbaar is.

   Toon geen logo, (wervende) tekst, ico-
nen of watermerken in de afbeelding. 
Dit kan er namelijk toe leiden dat de 
afbeelding wordt afgekeurd op Google 
Shopping.

   Gebruik duidelijke en zo scherp moge-
lijke afbeeldingen (min. 500x 500 
pixels, max. 6000 x 6000 pixels en 
niet groter dan 16 MB)

   Toon meer dan één afbeelding, bij 
voorkeur 5-8 afbeeldingen. De onder-
staande tips gelden alleen voor de 
afbeeldingen die na de hoofdafbeel-
ding worden getoond:

 •  Maak gebruik van sfeerbeelden om 
je artikel meer karakter te geven en 
eventueel te verduidelijken. 

 •  Toon (waar nodig) het artikel vanuit 
verschillende posities zodat je de 
relevante artikeleigenschappen en 
extra’s goed in kaart brengt.

•  Toon (waar nodig) ook hoe groot het 
artikel is, bijvoorbeeld door het artikel 
samen met een potlood te tonen of de 
maatvoering duidelijk visueel te presen-
teren. Dit kan niet alleen bijdragen aan 
je conversie, maar helpt ook retouren te 
voorkomen.

Productgroep
Denk goed na over de productgroep 
waarin je artikel hoort. Op basis van de 
productgroep krijgen artikelen een logi-
sche plek in de winkel en worden de juis-
te zoekwoorden gekoppeld. Ook zorgt 
de productgroep ervoor dat klanten snel 
vergelijkbare artikelen kunnen vinden.
Zie je niet de juiste productspecificaties? 
Dan is de kans groot dat je niet de meest 
geschikte groep hebt geselecteerd. Zoek 
naar vergelijkbare artikelen in onze win-
kel en kijk in welke productgroep deze 
geplaatst zijn en kies deze vervolgens 
voor jouw artikel. Ben je zeker dat je 
artikel in de juiste productgroep staat, 
maar mis je productspecificaties? Neem 
dan contact op met de bol.com Partner 
Service.

Productspecificaties
Zorg dat je de productspecificaties 
zoveel mogelijk gevuld hebt. Veel spe-
cificaties vormen namelijk de basis voor 
filters op de webshop, waarmee klanten 
hun zoekopdracht specificeren. Hoe 
meer specificaties bekend zijn van jouw 
artikel, hoe gerichter klanten hier dus op 
kunnen zoeken.
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Productomschrijving
Met een goede productomschrijving kun 
je ervoor zorgen dat je opvalt en eventue-
le vragen bij de klant wegneemt. Zo zorg 
je voor een optimale omschrijving: 

    Zorg voor een duidelijke opmaak in de 
omschrijving. Maak gebruik van HTML 
codes voor dikgedrukte kopjes, leeg 
regels en opsommingen om grote 
blokken tekst te voorkomen. Dit is 
zowel voor de klant als Google belang-
rijk. Hieronder vind je de HTML codes 
die zijn toegestaan:

 <h3> Titel </h3>
 <p> Paragraaf </p>
 <br /> één nieuwe regel (één ‘Enter’)
 <br> 1 wit regel (twee ‘Enters’)
 <b> dikgedrukt </b>
 
 Bullit point opsomming:  •
 • Hier maak je<br />
 • Een opsomming <br>

 Numerieke opsomming:  1, 2, 3
 1. Hier maak je<br />
 2. Een numerieke <br />
 3. Opsomming <br>

   Kopieer de productinformatie niet één-
op-één (van je eigen website) en ver-
ander minimaal de eerste twee regels. 
Zo is de productomschrijving uniek – 
ook ten opzichte van je eigen website. 
Hierdoor scoort de productpagina ook 
nog beter in de ranking van Google.

     Het is aan te raden de belangrijkste 
informatie aan het begin van de pro-
ductomschrijving te benoemen of op 

te sommen. Klanten zien namelijk in 
eerste instantie een klein gedeelte van 
de productbeschrijving als ze op de 
productpagina komen of het artikel 
op Google tegenkomen. Bekijk dus 
welke tekst de klant op de mobiele 
app, desktop en Google ziet zonder 
de omschrijving open te klappen of op 
het artikel te klikken.

   Probeer een productomschrijving van 
minimaal 300 woorden te schrijven. 

     Probeer de producteigenschappen te 
relateren aan de voordelen voor de 
klant. De klant geeft vaak meer om 
wat hij eraan heeft, dan de specifieke 
details op zichzelf. Beschrijf dus de 
voor- en eventuele nadelen van het 
gebruik van het artikel.

   Probeer je omschrijving zo compleet 
mogelijk te schrijven. Benoem alle 
zaken die het artikel aantrekkelijk 
maken, belangrijk zijn om voor aan-
schaf te weten en eventuele drempels 
bij de klant kunnen wegnemen.
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Productreviews 
Productreviews zijn om meerdere rede-
nen belangrijk voor je verkopen:

    Conversie: we zien dat artikelen met 
een hogere reviewscore gemiddeld 
een hogere conversie hebben. Klan-
ten zijn eerder geneigd een artikel te 
kopen wanneer (vele) andere klanten 
ze voor zijn geweest en het artikel 
positief beoordelen.

   Vindbaarheid: veel positieve reviews 
kunnen ervoor zorgen dat je beter 
gevonden wordt. Klanten gebruiken de 
reviewscore namelijk om hun zoekre-
sultaten te filteren. Daarnaast worden 
artikelen met veel reviews eerder op 
de eerste pagina bij Google getoond.

   Bron van optimalisaties: productre-
views geven je daarnaast ook tips en 
inzicht. Aan de ene kant laten posi-
tieve reviews je inzien wat de klant zo 
waardeert aan je artikel, misschien wil 
je dit in de productinformatie wel extra 
onder de aandacht brengen. Aan de 
andere kant kunnen negatieve reviews, 
die je natuurlijk liever zo weinig moge-

lijk hebt, je inzicht geven in waar je je 
aanbod kunt verbeteren. 

Ondanks dat je geen directe invloed op 
de reviews van je artikelen hebt, hebben 
we een aantal tips om je productreviews 
te optimaliseren:

    Vraag je klant actief een review ach-
ter te laten op bol.com. 

    Zorg dus dat je artikelen voldoen aan 
de verwachtingen van de klant. De 
beste manier om dit te doen is door 
een goede en eerlijke titel, omschrij-
ving en afbeeldingen te gebruiken.

     Maak jouw bestelling een persoonlijke 
ervaring. Wanneer klanten een artikel 
besteld hebben is de beleving van 
de productpagina voorbij. De weg er 
naar toe is spannend. Wat echter een 
klant niet weet is hoe hij/zij het arti-
kel gaat ontvangen. Maak daarom je 
bestelling persoonlijk. Dit kan leiden 
tot een boost in je reviews. Laat bij-
voorbeeld een briefje achter met een 
persoonlijk bedankje.
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Aanpassingen vastleggen
Documenteer je aanpassingen zodat je 
kunt vergelijken of de conversie en klant-
bezoeken zijn gestegen. Vergelijk het 
effect in conversie en klantbezoek over 
een meetperiode van ongeveer 4 weken 
voor én na de aanpassing. Zorg dat je de 
gemiddelde conversie en klantbezoeken 
op het moment van aanpassen noteert. 
Gebruik hiervoor de Conversie analyse 
pagina in het verkoopaccount en klik 
vervolgens op de conversie of klantbe-
zoeken van het artikel. 
 
Om een trend te herkennen is het voor-
delig dat je veel klantbezoeken op je 
artikel hebt. Hoe meer klantbezoeken je 

Stap 4: 
Analyseren van aanpassingen
Nu je alles hebt geoptimaliseerd, wil je natuurlijk weten wat hiervan het effect is. Dit 
is het beste te herkennen aan een veranderende conversie/klantbezoek trend. 
Door deze twee factoren met elkaar te vergelijken, krijg je inzicht in wat goed en niet 
goed werkt. Een meetplan – zoals in het onderstaande tabel – kan daarbij helpen.

Aanpassing Datum Conversie & klantbezoek Trend
Wat is aangepast?  Voor aanpassing

4 weken
Na aanpassing
4 weken

Xxx xxx XX-XX-’19 Conversie (gem.): 

Klantbezoeken:

Conversie (gem.):

Klantbezoeken:

Conversie (gem.):  
XX%  – 

Klantbezoeken:  
XX%  – 

Bestellingen:  
XX%  – 

Verkoopprijs 

van  €119,- 
naar €99,-

01-08-‘19 Conversie (gem.): 
4,5%

Klantbezoeken:  
133 

Bestellingen: 6

Conversie (gem.): 
5,5%

Klantbezoeken:  
165

Bestellingen: 9

Conversie (gem.):  
+22%  

Klantbezoeken:  
+24%  

Bestellingen: +50%  

hebt, des te makkelijker een trend te zien 
is. Daarnaast geldt dat hoe groter je ver-
betering/aanpassing is, des te lager het 
aantal klantbezoeken hoeft te zijn om een 
trend te ontdekken.

Testen 
Heb je vergelijkbare artikelen? Pas dan bij 
de ene groep artikelen de aanpassing toe, 
de testgroep, en laat bij de andere ver-
gelijkbare artikelen de omstandigheden 
hetzelfde, de controlegroep. Zo kun je de 
klantbezoek- en conversietrend afzetten 
tegen de trend van je artikelen waarbij de 
omstandigheden hetzelfde zijn gebleven. 
Hierdoor weet je met meer zekerheid een 
effect toe te wijzen aan je aanpassing. 
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Checklist
De belangrijkste optimalisatietips op een rij: 

1. Bekijk je conversie en aantal klantbezoeken op de nieuwe  
Verkoopanalyse pagina in je verkoopaccount. 

2. Begin met het optimaliseren van je meest bekeken artikelen met een relatief lage 
conversie (en die het koopblok hebben)

3. Analyseer eerst de klantreis van een bol.com klant die via de mobiel winkelt  
(de meerderheid van de bol.com klanten winkelt via hun mobiel)

4. Probeer eerst de meest prominent getoonde ‘verkoopfactoren’ te verbeteren:
 •  Verkoopprijs 

Vergelijk de prijs van je artikel met concurrerend aanbod zowel binnen als buiten 
bol.com en voor zowel dezelfde producten als vergelijkbare producten.

 •  Levertijd 
Een kortere levertijd, die je ook daadwerkelijk nakomt, vergroot de kans dat je 
conversie verbeterd en klantbezoeken toenemen. 

 •  Producttitel 
Zorg voor een duidelijke titel die, waar mogelijk, bestaat uit minder dan 70 leeste-
kens. Lukt dit niet? Gebruik dan maximaal 100 leestekens. Let op: leestekens zijn 
inclusief spaties.

 •   Product reviews 
Vraag je klant actief een review achter te laten op bol.com. 

 •  1e afbeelding 
toon hier een afbeelding van het artikel zelf. Recht van voren of duidelijk zijaan-
zicht en zo beeldvullend mogelijk. Zorg voor een witte, neutrale achtergrond 
zonder dat schaduw zichtbaar is.

5.  Productomschrijving: Zorg voor een duidelijke opmaak in de omschrijving. Maak 
gebruik van HTML codes voor dikgedrukte kopjes, leeg regels en opsommingen 
om grote blokken tekst te voorkomen. 

6.  Artikelgroep en -specificaties: zorg dat je artikel de juiste artikelgroep kent en vul 
zoveel mogelijk specificaties, zodat klanten je artikel zien wanneer ze op je artikel 
filteren.

7.  Vergelijk je conversie en klantbezoeken 4 weken voor en na je aanpassing om te 
achterhalen of je een positieve of negatieve trend kan herkennen.
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Tot slot: het optimaliseren van je aanbod is een continu proces van testen, leren  
en implementeren. Het is dus aan te raden regelmatig je conversie en klantbezoek 
cijfers te bekijken om nieuwe optimalisatiekansen te ontdekken.

Daarnaast is het geven van feedback cruciaal. Jouw feedback stelt bol.com in  
staat om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn. Op de analyse pagina’s kun  
je doormiddel van de ‘geef feedback’ knop aangeven welke inzichten je mist en wat  
er beter kan.
 
Ook zijn we benieuwd naar wat je van dit stappenplan vindt. Deel je feedback via 
onderstaande knop en help ons om je nog beter te kunnen helpen.
 

Optimaliseren is een continu proces

>  GEEF FEEDBACK

https://forms.gle/EghUm4NGsL9q5pbj7

