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Overzicht van findability onderzoek

Wat is findability onderzoek

onderzoeksresultaten

conclusies



Even voorstellen…InternetEffect

Keesjan Deelstra

Consultant Search 

Marketing

Bureau voor Search 

Engine    Marketing 

InternetEffect

Natuurlijke zoekmachine 

optimalisatie ‘organic search’

Betaalde zoekmachine 

optimalisatie ‘paid search’



Even voorstellen…Screenborn

Bureau voor 

online 

marketing



Portfolio

ATcomputing 

ATconsultancy

Avans+ 

Combi dakkapel

DAX archiving

K+V 

Ministerie van Sociale Zaken  

NEVAT 

Pavo 

Pro Education

Rabobank 

Reed Business 

Rijkswaterstaat

TIO 

Tomingroep 

Van Slagmaat & De Geus 

VOBN 

VVC Adventure  

Zibb

Zoek alle huizen

Dubbelfrisss

Bang & Olufson 

VNU 

Ford 

Albert Heijn 

Ahold Company 

Result DDB 

Libresse 

Ozz interactive 

Bruka 

IMN 

Formatie 

Aegon Group 

Aegon Nederland 

A2000/Chello 

O&i management partners 

STECR/TNO arbeid 

SVB bank  

Zwitserleven



Findability onderzoek

Term 

bedacht 

door 

Ferry 

den 

Dopper



Hoe zoeken Zoekers?



Zoeken bestaat uit:

1. Zoekmachine kiezen (lees Google)

2. Zoekterm(en) intypen

3. Resultaten bekijken

4. Doorklikken

5. Actie ondernemen



1- Zoekmachine kiezen (lees Google)



2- Gebruik zoekwoorden die uw 

doelgroep gebruikt

Wasautomaat of wasmachine?

Rentetarief of 

ID baan of melkertbaan?



intypen 

zoekterm 

‘digital 

camera’

3-Resultaten bekijken



Onderzoeksmethode Eyetracking



Zoeker scant de resultaten:

Onderzoek 

Eyeworks naar 

visuele beleving 

en klik gedrag 

surfers

Feb 2005



Gouden driehoek verschillend

Enquiry feb 2006

Google (2nd Study) MSN Yahoo



Drie manieren van bekijken 

zoekresultaten

Information scent 

Semantic mapping

Thin slicing

Bron: Enquiro onderzoek 2005 en 2006



MSN

Google

Informational scent



“Digital Camera”

Reviews

Consumer reviews

Testimonials

SLR
5 Mega pixel

Canon Kodak

Nikon

Sony

Small Size Easy to Use

Digital Camera

Semantic



Semantic mapping



Thin Slicing



New York Pizza Restaurants - The Best Pizza restaurants in New York ..

Unbiased Recommendations in New York, NY for the best Pizza and Restaurants!

Top 10 New York Pizzas, chosen by you!

www.10best.com/New_York/Restaurants/Pizza/ - 54k - Cached - Similar pages

In Search of the New York Pizza – by Leslie Botham

New York has had a long tradition of the perfect pie, but where does it live today?

www.gothamny.com/1208764z.asp/ - 54k - Cached - Similar pages

Thin Slicing

http://72.14.207.104/search?q=cache:-UP6UEeanr8J:www.10best.com/New_York/Restaurants/Pizza/+New+York+Pizza&hl=en&gl=us&ct=clnk&cd=9
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&rls=GGLD,GGLD:2004-07,GGLD:en&q=related:www.10best.com/New_York/Restaurants/Pizza/
http://72.14.207.104/search?q=cache:-UP6UEeanr8J:www.10best.com/New_York/Restaurants/Pizza/+New+York+Pizza&hl=en&gl=us&ct=clnk&cd=9
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&rls=GGLD,GGLD:2004-07,GGLD:en&q=related:www.10best.com/New_York/Restaurants/Pizza/


Algemeen: Zoeker scant onderdelen 

van de resultaten

Title 30%

Snippet 43%

URL 21 %

Other 
(includes, 

cached, 

similar, date

5%



Algemeen: korte URL zou beter 

werken dan lange URL
Business professionals 
are 250% (yes 250%!) 
more likely to click on 
an organic listing if it:

(a) had a fairly short 
URL and
(b) appeared directly 
below a listing with a 
long URL. 

Bron: Marketingsherpa 
Search Marketing 
Benchmark Guide 
2008

http://www.sherpastore.com/Search-Marketing-Benchmark-2008.html?8913


Maar…



Onderzoek klikgedrag naar doel 

zoekers feb 2007 Checkit

Navigatie zoekers - zoeken website

Informatie zoekers - zoeken informatie

Transactie zoekers - willen iets kopen

Bron: onderzoek van Andrei Broder, werkte bij Altavista, IBM en sinds kort YahooSearch



AIDA en search



Conclusies zichtbaarheid onderzoek 

Bovenste gesponsorde resultaten
Bekeken door:    94,6% Totale kijktijd:    2,0 sec.

Aantal bekeken: 2,6 Kijktijd per res.: 0,8 sec.

Rechts 

gesponsorde 

resultaten

Bekeken door:
31,0%

Totale kijktijd:
0,2 sec.

Aantal bekeken:
0,6

Kijktijd per 
resultaat

0,3 sec.

Natuurlijke zoekresultaten

Bekeken door: 97,8%

Totale kijktijd: 8,8 sec.

Aantal bekeken: 6,6

Kijktijd per resultaat 1,3 sec.



Voornaamste conclusies focus

Kopers kijken langer en naar meer 

zoekresultaten en focussen op vertrouwde 

merknamen.

Kijkers kijken korter en naar minder 

resultaten en letten meer op inhoud dan 

op merkbekendheid.



Motieven klikken

Het belangrijkste klikmotief van informatie 

zoekers lijkt de aanwezigheid van de 

zoekterm in het resultaat. 

De transactie zoeker wordt meer 

aangetrokken door een bekende, 

betrouwbare naam (merk) in de 

zoekresultaten. 



Zeven motieven om te klikken 

1. De bekendheid en betrouwbaarheid van een website of organisatie. 
Trefwoorden die refereren aan het merk zijn dus erg belangrijk.

2. Een hoge positie in de resultaten geeft vertrouwen en suggereert voor 
de respondenten dat het om actuele informatie gaat.

3. De aanwezigheid van de zoekterm in het zoekresultaat.

4. Aanwezigheid van website service zoals de mogelijkheid om 
gebruikerservaringen te lezen of producten te kunnen vergelijken.

5. (Indirecte) prijsinformatie: vooral trefwoorden die refereren aan 
'goedkoop'.

6. Een ruim aanbod aan producten kan ook een belangrijke reden zijn 
voor respondenten om op een zoekresultaat te klikken.

7. Vermijden van opdringerige resultaten. (Te veel) hoofdletters en 
uitroeptekens kunnen nadelig zijn voor het klikgedrag.



Organic versus paid search

Uitgaven

Zichtbaarheid

Click Through Rate (CTR)

Conversie

Kannibalisme of versterken?



Organic versus paid: 

zichtbaarheid



B-B CTR nr 1 organic = 27,1%

CTR nr 1 stijgt



B-B CTR nr 1 paid = 7,4 %

CTR nr 1 daalt



Onderzoek VS: Organic - paid

Enquiro: 70 % zoekers prefereert organic boven paid voor informatie 
zoeken: 100 zoekers genereren 180 kliks waarvan 70% voor 
organic search.

67 % prefereert organic search boven paid voor aankoop 
gerelateerd zoeken

Jupiter research: 6 van elke 7 aankopen hebben organic search als 
bron 

Marketing Sherpa: Conversies via organic search liggen 25% hoger 
dan die van paid

Maar ook Websidestory: conversie 3,4% voor paid search en 
3,18% voor organic search (7% hoger voor paid)



Kannibalisme of versterken?

Onderzoek: tot 3 x hogere CTR Adwords 

bij hoge organic search positie

Totale kliks organic en paid search 

tezamen vaak hoger dan alleen nummer 1 

in organic

Maar: altijd zelf onderzoeken



Organic versus paid

Voordelen Organic Ranking

lage prijs per doorklik

nr 1 positie levert 5-40 % 
verkeer 

Ctr B-B 27,1% voor nr 1 positie 

hoge conversie

Nadelen

geen garantie op toppositie

langere implementatie periode 
(6-30 weken!)

Kosten moeilijker te berekenen

Voordelen Paid Ranking

snel inzetbaar (letterlijk 5 
minuten)

geschikt voor acties

‘garantie’ op toppositie (veiling)

nr 1 positie levert 5-10% 
verkeer

Nadelen

hogere, onzekere prijs per 
doorklik

Ctr B-B 7,4% voor nr 1 positie

relatief lagere conversie



Dus…

Advies: 

Get your 

message 

where the 

eyeballs 

are… 

…en adverteerders gaan voor paid search

Zoekers gaan 

voor 

organic search



Vragen?



Contact

InternetEffect

Drs. Keesjan Deelstra

Zijlweg 113, 2013 DE Haarlem

The Netherlands

Tel: +(31-0) 23- 5749670

Mob: +(31-0) 6- 51700993

www.interneteffect.com

http://www.interneteffect.com/

