
	  
	  
3.3 Tracking en leren 
 
Aflevering 3.3, de laatste alevering van de 3 modules. En die gaat over statistieken, wat kan 
je online leren van statistieken die je tot je beschikking hebt. Dat geeft je: 
 
Inzicht in de effectiviteit van je video’s 
Daarmee kun je je video’s/vervolgvideo’s fijnslijpen.  
 
Het gaat hier om YouTube statistieken. Als je naar je YouTube kanaal gaat, ik pak nu een 
video die ik ooit gemaakt heb en ik ga naar statistieken, dan zie je een lijstje verschijnen. 
Maar je kunt op meer statistieken bekijken klikken en dan kom je op deze pagina uit, daar zie 
je al wat meer. Links zie je een kolom met een aantal hoofdstukken die je stuk voor stuk kan 
doornemen.  
 
Bovenin bij weergaven zie je het aantal views voor deze video. Let erop dat je de periode 
aanpast zodat je bijvoorbeeld alle views van de hele looptijd kan zien. Je ziet hier een lijn met 
aantal views in de loop der tijd. Beneden zie de views per land. Bij de demografische 
gegevens zie je bijvoorbeeld het percentage mannen en vrouwen die deze video bekeken 
hebben. In dit geval veel mannen boven de 45, voor deze video. Hier zie je waar de video 
bekeken is, via YouTube of facebook, dat zie je hier ook in de grafiek. Als je klikt op 
verkeersbronnen dan zie je voor dit voorbeeld dat 57 keer via deze zoekterm de video op 
YouTube gevonden is. Dus dat is interessant voor de woorden die je kiest in de titel van je 
video. 
De absolute kijkersloyaliteit. Dat geeft aan hoe vaak elk moment van je video wordt bekeken, 
als % van het totaal aantal weergaven: dat zegt dus iets over de belangrijke en minder 
belangrijke momenten in deze video. Hier zie je de grafiek bijvoorbeeld langzaam naar 
beneden lopen met een heel klein stijgingkje hier..heel klein. Dat moment zie je beneden 
terug in de video en je kunt zelf als expert het beste beoordelen of dat moment iets laat zien 
dat belangrijk gevonden lijkt te worden. Dat geeft je input voor een volgende video waarin je 
mogelijk andere keuzes maakt.  
 
Als je naar de relatieve kijkersloyaliteit gaat, dan wordt je vergeleken met andere video’s van 
dezelfde tijdsduur. Dus dat kan qua onderwerp totaal verschillend zijn. In die zin zou het 
interessant zijn om video’s van dezelfde tijdsduur te vergelijken die ook vergelijkbare content 
hebben, maar YouTube vergelijkt hier video’s met dezelfde tijdsduur.  
 
En zo zie je dus dat er al minimaal 3 dingen zijn waaruit je kan leren: als er bijvoorbeeld veel 
vrouwen naar jouw video blijken te kijken en je bent nog weinig of niet aanwezig op Pinterest 
– waar nu overwegend vrouwen aanwezig zijn- kan dat reden zijn om daar sterk aanwezig te 
zijn. Dat soort keuzes kunnen uit dergelijke statitieken voortvloeien. Of belangrijke punten in 
je video (kijkersloyaliteit), wat betekent dat voor een volgende video. Of de keywords waarop 
mensen je gevonden hebben: gaat dat de titel van mijn video – of nieuwe video- 
beïnvloeden? Je kunt overigens ook de huidige videotitel aanpassen, dat kan in YouTube. Je 
zit niet aan een eenmaal gekozen titel vast. 
 
De tweede helft van het rijtje binnen de YouTube statistieken. Voor de verandering even een 
andere video hier van mij. Klik weer op meer statistieken bekijken. Dan kijk je in de 
linkerkolom bij de betrokkenheidsrapporten. Het aantal abonnees zegt iets over hoeveel 
mensen abonnee zijn geworden door deze video. Hier heel weinig, nu was deze video ook 
vooral bedoeld op mijn site en mensen op die site te houden. Aantal keren dat er op 
gestemd is (liken) zie je hier in de tijd weergegeven, soms kun je bij de pieken terug herleiden 
of je daar iets speciaals gedaan hebt. Dan favorieten, dus hoeveel mensen deze video tot 



hun favoriet bestempeld hebben. Bij reacties zie je de reacties op de video staan met tags 
eronder (woorden die zijn voorgekomen in de reacties). Bij delen zie je of en hoe die video 
gedeeld is, bijvoorbeeld op facebook. Dan de Call to Action (Overlay) die je in de vorige 
aflevering zag, die bijzondere laag over je video. Hier is dat een heel aardig percentage 
geweest dat er op geklikt heeft, het zegt uiteraard nog niet direkt iets over de conversie die 
daarna heeft plaatsgevonden.  
 
Zo zie je dat het tweede deel over de statistiekrapporten veel meer gaat over interactie, hoe 
dingen leven. Het wil niet zeggen als je weinig likes hebt bijvoorbeeld, dat je video meteen 
slecht is. Of als je weinig reacties krijgt. Het heeft sowieso tijd nodig, maar het kan ook 
liggen aan bekendheid geven aan je video, aan je sociale media inzet. Dus het hoeft niet 
direkt te betekenen dat je boodschap niet in orde is.   
Als je de statistieken wil zien voor je website, zie je dat niet hier terug, daarvoor heb je bijv. 
Google Analytics nodig. 
 
Nog 1 ding, en dat is het uitzetten, het beschermen van je statistieken. Zodat anderen ze niet 
kunnen zien, jijzelf nog wel. Als je deze video bijvoorbeeld ziet, kan ik hier zo in de 
statistieken en zien welke zoektermen bijvoorbeeld voor deze video gebruikt zijn. Als je nu 
naar je eigen YouTubekanaal gaat en op instellingen klikt, dan klik je vervolgens op privacy 
en dit vinkje kun je aan- of uitzetten. Dat bepaalt of je statistieken gezien kunnen worden 
door anderen of niet. 
 
Gebruik statistieken dus om je traffic en conversie te verhogen! 
 
Dit was de laatste aflevering van module 3. Natuurlijk zijn er nog de bonusafleveringen en 
houdt ’t niet op hier. Ik hoop dat je veel aan de 3 modules gehad hebt en er veel aan zult 
blijven hebben. Ook vooral veel plezier  van hebt gehad en zult hebben, ik heb er in ieder 
geval met plezier aan gewerkt. Het houdt uiteraard sowieso niet op, mail me hoe het gaat, 
hoe de effecten van je inspanningen zijn, stel vragen, laat het me weten en ik ga ook gewoon 
door-;) 
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