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Dat marketing impact op de omzet heeft weten we al decennia lang. Het inschat-

ten welk gedeelte van onze marketingeuro’s impact heeft, blijft een uitdaging. Con-

creet willen we dus weten welke marketinginvesteringen tot de hoogste Return on 

Investment leiden. Om dit te bepalen moeten we weten hoe de verkopen over verschil-

lende marketingkanalen worden verdeeld. Met attributiemodellen pak je dit vraagstuk op. 

Concreet is een attributiemodel een beschrijving over de manier dat de verkoopwaarde over 

de verschillende kanalen wordt verdeeld. Hierbij kun je denken aan kanalen, zoals Google, e-

mail, televisie, affiliates en telefonie. Een voorbeeld van een attributiemodel is een Last Touch-

point attributiemodel. Hierbij wordt de verkoop volledig aan het laatste kanaal toegekend. 

Met de opkomst van online marketing en Web Analytics pakketten is attributie gelijk ko-

men te staan met digitale attributie. Hierin wordt in het Web Analytics pakket bepaald 

via welk kanaal de klant voor het laatst de website heeft bezocht. Binnen de digitale at-

tributie wordt voornamelijk een Last Click attributiemodel gebruikt. Dit is echter een 

simplistische manier om naar de wereld en de klantreis te kijken. Weinig inzicht in de 

klantreis kan leiden tot slechte investeringen en een lagere Return on Investment. 

Daarom zijn er naast digitale attributie middelen ook andere attributiemodellen ontwikkeld. 

Econometrische en experimentele modellen geven inzicht in de volledige Marketing Mix. Bij 

deze modellen komt juist de ondersteunende rol van de verschillende kanalen beter naar voren. 

Concreet zal je met attributiemodellen in staat zijn om de volgende vragen te beantwoorden:

•  Hoe kan ik mijn ROI over de verschillende marketingkanalen verbeteren?

•  Werkt mijn marketingstrategie ook zoals ik verwacht had?

•  Hoe werken mijn kanalen samen bij het realiseren van een verkoop?

• Moeten we meer in online kanalen of tv commercials investeren?

• Hoe relateren mijn marketinguitgaven met de ontwikkeling van de economie?

• In hoeverre speelt branding een rol in mijn verkopen?

DATA SCIENCE



Bepaal de impact van jouw marketingeuro’s met attributie
In de kern zijn er drie verschillende vormen van attributie, namelijk:

•  Digital spend attributie

•  Experimentele attributie

•  Marketing mix modelleren

Alle drie modellen geven een andere invalshoek op het attributievraagstuk. Juist de combi-

natie van de drie verschillende mogelijkheden geeft een optimaal inzicht.

Digital spend attributie

Het eerste niveau van attributie is de digital spend attributie. Deze vorm van at-

tributie wordt het meest toegepast. Alle organisaties die een Web Analytics tool op 

de website hebben staan gebruiken een vorm van digitale attributie. In de meeste 

gevallen gaat het hier om Last Click attributie, waarbij de waarde van de verkoop 

aan het laatste kanaal wordt verbonden. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer de 

bezoeker via een organische zoekresultaat van Google is binnengekomen en een 

aankoop doet, de aankoop volledig aan Google organisch verkeer toe te schrijven.

Binnen de meeste web analytics tools is het ook mogelijk om attributiemethoden aan te 

passen naar een andere attributievorm, zoals First Click of een bepaalde verdeling over de 

verschillende gebruikte kanalen. Welke attributievorm voor de organisatie geschikt is, hangt 

van het business model en customer journey af. De duurdere Web Analytics tools (zoals 

GA360) hebben de mogelijkheid om op basis van Machine Learning algoritmes tot een opti-

male attributieverdeling te komen. De web analytics tool gebruikt dan een algoritme om te 

bepalen welk gedeelte van de conversie een kanaal op een bepaalde locatie in de customer 

journey moet krijgen. Zo kan het algoritme bepalen dat, wanneer het tweede bezoek van de 

klant uit de zoekmachine komt, deze herkomstbron 50% van de te verdelen waarde krijgt.  
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Wat is het?
Attributie door in de web statistiek-
en te kijken naar de herkomstbron 
van bezoekers op de website en 
deze met een verdeelsleutel over de 
kanalen te verspreiden.

Het opzetten van expverimentele 
onderzoeken, waarbij het gedrag 
van verschillende groepen met 
elkaar worden vergeleken.

Een econometrische analyse-
methode waarbij de relatie tussen 
de omzet en voorspelvariabelen 
(zoals marketinginzet, prijs, concur-
rentie en marketontwikkeling) inzich-
telijk worden gemaakt.

Beantwoord ROI 

vraagstukken zoals:

Hoe zorg ik ervoor dat ik goedko-
pere keywords bij Google inkoop?

Is Google Display een effectief 
kanaal in mijn Marketing Mix? Wel-
ke impact heeft online marketing 
op mijn offline aankopen?

Hoe moet ik mijn budget over 
verschillende marketingkanalen 
verdelen om tot een optimale ROI 
te komen?

Benodigde invester-

ing en complexiteit

Laag Middel Hoog

Grootste valkuil

Onvoldoende inzicht in de klantreis 
om tot een goede verdeling te 
komen.

Het verkeerd opzetten van het 
experiment waardoor er onvoldo-
ende betrouwbaarheid is.

Het accuraat verzamelen van de 
verschillende informatiebronnen, 
zoals het uitzendschema van tv 
advertenties.



De tooling vraag echter om een substantiële investering. Voor organisaties die (nog) 

niet willen investeren in een geavanceerde tool, is het ook mogelijk om data te export-

eren en aan de hand van verschillende analysetechnieken en algoritmes inzicht te kri-

jgen in een verbeterde attributieverdeling. Dit kan daarna worden gebruikt om hand-

matig een beter attributiemodel te implementeren. Dit is dus een relatief goedkope 

manier om toch stappen op het digitale attributievlak te maken. Natuurlijk blijft het hierbij 

belangrijk om rekening te houden met de volwassenheid van de organisatie. Een com-

plex model is minder gepast in organisaties die pas net met data-analyses zijn begonnen.

 

Digitale attributie kan ook verder gaan dan alleen de web analytics. Hierbij is het echter wel 

essentieel dat de web analytics data gekoppeld kunnen worden met andere databronnen. 

Een voorbeeld hiervan is het integreren van telefoongesprekken met de web analytics sessies 

door aan call tracking te doen. Hierbij krijgt de klant tijdens zijn bezoek een uniek telefoon-

nummer te zien. Met dit telefoonnummer kun je het telefoongesprek en het bezoek koppelen. 

Het is daarnaast mogelijk om door middel van klantkaarten een beter inzicht te krijgen in de 

koppeling tussen het surfgedrag en het offline aankoopgedrag. Door middel van een uniek 

klantnummer kan het surfgedrag en een aankoop in de winkel aan elkaar worden gekoppeld. 

Hiermee kun je bijvoorbeeld zien dat de klant de online bekeken fiets een week later in de 

winkel heeft gekocht. Hierbij zijn twee zaken essentieel: de klant moet in deze of vorige ses-

sie hebben ingelogd en de web analytics tool moet data op klantniveau kunnen exporteren.  

Voordelen van digitale attributie

•  Digital spend attributie

•  Experimentele attributie

Nadelen van digitale attributie

•  Is gevoelig voor het feit dat klanten van browsers en hardware (telefoon, pc ,tablet) kunnen 

wisselen. Deze uitdaging kan verlicht worden door inloggedrag met het surfgedrag mee te 

nemen

• Geeft weinig inzicht in de effectiviteit van offline kanalen zoals tv, radio, folders of print



Experimentele attributie

Een tweede vorm om attributie te meten is door het opzetten van experimenten. Dit 

is met name interessant om te bepalen of bepaalde kanalen of uitingen impact heb-

ben. Bij een experiment is het belangrijk om een benaderde en een controlegroep 

mee te nemen. Hierbij is de benaderde groep de klanten die de marketinguitingen ont-

vangen. Het verschil tussen deze twee groepen geeft de impact van de uitingen weer.

Een voorbeeld van experimentele attributie is door een klein deel van de klanten (bijv. 1-3%) 

volledig uit te sluiten voor een bepaald kanaal zoals e-mail of op customer journey niveau. 

Door het gedragsverschil tussen deze twee groepen te vergelijken ontstaat er een goed 

inzicht in de impact van het kanaal. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat de acquisitie custom-

er journey met verschillende e-mails en telefoontjes leidt tot een verhoging van 50% meer 

verkopen. Net zoals bij digitale attributie worden de experimenten interessanter en betrouw-

baarder door koppeling tussen verschillende datasets te maken. Met name de mogelijkheid 

om de klant te volgen over de verschillende kanalen is waardevol om te evalueren wat de im-

pact van de marketingstrategieën is. Zo is het mogelijk om met een koppeling tussen klantge-

gevens en online advertisement cookies ook de impact van AdWords retargeting meten. Het 

is namelijk mogelijk om een deel van de klanten voor deze vorm van marketing uit te sluiten.   



De experimentele opzet kan ook breder worden ingezet dan alleen bij online marketing. Ex-

perimenten kunnen in alle typen kanalen worden ingezet. Een experiment kan ook worden 

gebruikt door geografisch te splitsen, waarbij vergelijkbare gebieden wel of geen adverten-

tiefolder krijgen. Hierbij is het wel zo dat het experiment minder betrouwbaar wordt, naar-

mate er meer gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die de verkopen kunnen beïnvloeden.

Voordelen van experimentele attributie

•  Breed inzetbaar om specifieke attributie vragen te beantwoorden

•  Bij een goede opzet een erg betrouwbare vorm om de werkelijke impact te meten

Nadelen van experimentele attributie

•  Elke experimentele opzet moet apart worden uitgewerkt

•  Kan ten koste van een deel van het potentieel gaan (het deel dat wordt uitgesloten 

of een slechtere benadering krijg) 

 



Marketing mix modelleren

Marketing mix modelleren is de meest complexe manier van attributiemodelleren, maar le-

vert op strategisch niveau zeer waardevolle informatie op. Een marketing mix model geeft de 

relatie tussen verschillende variabelen en de omzet of productafname weer. Overigens doen 

andere attributietechnieken dit ook. Wat marketing mix modellen bijzonder maakt is dat:

•  ... het is mogelijk om alle online en offline kanalen mee te nemen

•  ... er rekening wordt gehouden met de prijsstelling van het product (en de prijsstelling 

   en gedrag van de concurrenten)

•  ... er rekening wordt gehouden met interacties tussen verschillende kanalen

•  ... de economische ontwikkelingen in de regio worden meegewogen

Om dit te doen wordt gebruik gemaakt van econometrische modellen zoals een lineaire regressie 

of een ARIMA met externe regressoren. Het model geeft weer welke variabelen de omzet het 

beste verklaren. Hierdoor ontstaat er inzicht wat het effect van extra investeringen in de verschil-

lende kanalen zijn en hoe marktomstandigheden en de concurrentie de omzetcijfers beïnvloeden.

Uiteindelijk komt er een formule uit het marketing mix model waarbij de huidige marktomstan-

digheden worden beschreven. Deze geeft inzicht in de markt waarin de organisatie opereert. Het 

model geeft ook direct toepasbare inzichten zoals een voorspelling wat er gebeurt wanneer het 

marketingbudget voor televisie met 20% wordt verhoogd. Daarnaast geeft het model weer wat 

de negatieve impact op de omzet is wanneer de concurrentie zijn prijs verlaagt of de economie 

verslechtert. Dit maakt een marketing mix dus uitermate geschikt om strategische beslissingen op 

te baseren en prognoses te maken naar de impact van bepaalde keuzes of marktontwikkelingen.



Voordelen van marketing mix modelleren

•  Geeft inzicht in de totale marketing mix (prijs, promotie, product, plaats)

•  Geeft inzicht in het effect van de verschillende kanalen en promotiematerialen

•  Laat zien in hoeverre externe omstandigheden de potentiele markt beïnvloeden

•  Concurrentie wordt ook als variabel meegeven, waardoor duidelijk wordt in hoeverre 

de verkopen door de concurrentie worden beïnvloed

•  Het kan goed worden gebruikt om verschillende scenario’s in kaart te brengen

Nadelen van marketing mix modelleren

•  Een marketing mix model kan kleinere kanalen niet opvangen omdat de impact op de 

omzet niet groot genoeg is

•  De onderliggende data moet op een zorgvuldige manier verzameld worden

•  Het proces is complex en vereist gespecialiseerde kennis

•  Het model moet regelmatig opnieuw geschat worden om nieuwe marktomstan-

digheden te vangen



Wat heb je nodig om aan attributiemodellering te beginnen?
Digital attributie kan snel geïmplementeerd en gebruikt worden

De meeste organisaties met een website en een goed ingerichte web analytics werken 

op dit moment al met digitale attributie. De meeste organisaties werken echter (stan-

daard) met een last click model. Ervaring heeft uitgewezen dat dit het gebruik van veel ka-

nalen onderwaardeert en daardoor tot verkeerde optimalisatiekeuzes leidt (bron: Kaushik). 

Om de beslissingen te verbeteren en tot een beter attributiemodel te komen is het be-

langrijk dat het logingedrag van de bezoekers wordt gebruikt om klanten over sess-

ies heen te herkennen. Het is immers mogelijk dat een aankoopproces op een mo-

biele website begint en op een pc eindigt. Beide kanalen moeten dan een gedeelte 

van de verkoopwaarde krijgen. Wanneer er stappen gemaakt zijn om de login te inte-

greren kan er direct worden begonnen met het verbeteren van het attributiemodel.

Goede experimenten opzetten vraagt om kennis, discipline en toolkennis

Het opzetten van goede experimenten vraagt in eerste instantie om kennis van statistiek en 

het opzoeken van betrouwbaar onderzoek. Met name het opstellen van de juiste controle-

groepen is essentieel voor het verzamelen van betrouwbare informatie. Daarnaast is het ook 

belangrijk dat wanneer de controlegroepen goed zijn opgesteld deze niet op een of andere 

manier worden vervuild. Er moet dus binnen de organisatie voldoende kennis zijn om klant-

en op de juiste manier uit te sluiten. Zo zal een experiment nutteloos zijn wanneer blijkt dat 

de helft van de klanten verkeerd is uitgesloten. Een goede uitsluiting kan bijvoorbeeld op da-

tabaseniveau worden meegenomen, waarbij een standaardsegment altijd wordt uitgesloten. 

Afhankelijk van het experiment en de grootte van de controlegroep kan het soms wat langer 

duren totdat de eerste resultaten duidelijk zichtbaar worden. Het is dan ook belangrijk om de 

discipline te bewaren om groepen niet aan te schrijven wanneer targets niet worden gehaald.  



Marketing mix modellen zijn zeer waardevol maar vragen de nodige investeringen 

Een marketing mix model is zeer waardevol, maar vraagt ook om veel voorbereiding. Het suc-

cesvol implementeren van marketing mix modellen is complex en vraagt om een substantiële 

(lange termijn) investering. Dat het een lange termijn investering is heeft een aantal redenen. 

De voornaamste reden is dat je minimaal drie jaar historie nodig hebt om een fatsoenlijk mod-

el te maken. Een aantal jaar historie is nodig om goed inzicht te krijgen op welke manier de 

voorspelvariabelen de omzet beïnvloeden. Als er te weinig datapunten zijn, is de kans groot dat 

de gevonden relaties op puur toeval berusten. Dit betekent concreet dat de organisatie zijn 

datacollectie zeer goed op orde moet hebben. Elke organisatie is anders en opereert in een 

markt met verschillende krachten. Het is daarom belangrijk om te bepalen welke marktomstan-

digheden de organisatie beïnvloeden. Hierbij kun je denken aan voorspelvariabelen zoals: 

•  De totale online advertisement uitgaven

•  De totale tv uitgaven op basis van het uitzendschema (wanneer zijn de commercials   

op tv geweest)

•  De totale radio uitgaven op basis van het uitzendschema

•  De klantfeedbackscore (zoals bijv. NPS) om de klanttevredenheid te bepalen

•  Prijs / gedrag zoals productintroducties van de concurrentie 

•  Economische ontwikkelingen in de regio

Om goed te beginnen met marketing mix modellen is het dus belangrijk om goed na te 

denken welke marketinguitgaves, concurrentiegedrag en economische ontwikkelingen in-

vloed hebben op de omzet van de organisatie. Het liefst wordt alle data op zo’n laag mo-

gelijk niveau vastgelegd. Je wilt bijvoorbeeld de advertentie-uitgaven per dag hebben. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat het mogelijk is om data in te dikken, maar onmogelijk 

om niet gecollecteerde data opnieuw af te leiden. Om ervoor te zorgen dat de datakwalit-

eit optimaal is moet er geprobeerd worden om de datacollectie zo veel als mogelijk te au-

tomatiseren, omdat dit de kans op datavervuiling minimaliseert (Garbage in = Garbage out). 



Conclusie 
Het is duidelijk dat de verschillende attributiemodellen waardevol zijn om het marketingbudget 

te optimaliseren en een optimale ROI te realiseren. Verschillende attributietechnieken leveren 

informatie voor verschillende niveaus op. Met deze informatie kan zowel het management als 

de operationele werkvloer betere de beslissingen nemen. De eerste stap om meer inzicht in 

attributie te krijgen is door te beginnen om de digitale attributie goed in te regelen. Dit is een 

toegankelijk eerste stap die ervoor kan zorgen dat de acceptatie van data driven werken ook bin-

nen de organisatie groeit. Een logische vervolgstap is om wat experimenten in te zetten om de 

werkelijke effectiviteit van e-mailmarketing met een goede controlegroep te meten.  Afhankelijk 

van de organisatie kunnen er ook andere experimenten worden opgezet om de effectiviteit van 

andere kanalen te bepalen. Het structureel inrichten van de experimentele opzet zorgt ook voor 

betere KPI’s. Het is dan namelijk mogelijk om doelstellingen de werkelijke verhoging van omzet te 

plaatsen, zonder dat het resulteert in urenlange discussies waarom de doelstelling niet goed is. 

Naast de verschillende implementaties en experimenten is het ook belangrijk om te beginnen met 

het collecteren van de data voor het marketing mix model. De data die ten grondslag van het mar-

keting mix model ligt is namelijk toepasbaar in veel verschillende analyses, dus belangrijk om struc-

tureel vast te leggen. Het is hierbij wel van belang om van te voren goed vast te leggen wat je pre-

cies wilt verzamelen. Het zou namelijk teleurstellend zijn om na een aantal jaar data te collecteren 

tot de conclusie te komen dat essentiële variabelen nog steeds ontbreken en niet meer kunnen 

worden verzameld. Het kan daarom verstandig zijn om voorzichtig te beginnen met een model te 

bouwen met de data die wel al aanwezig is. Er is echter wel een substantiële kans dat dit proces vast 

gaat lopen of tot een relatief zwak model leidt omdat bepaalde essentiële variabelen ontbreken.  

Uiteindelijk is het beginnen met attributiemodelleren de belangrijkste stap om meer inzicht 

in je marketinguitgaven te krijgen. Hierdoor gaat de organisatie tot een rationelere beslui-

tvormingsproces komen. Net zoals met alle andere complexe vraagstukken zullen er een 

aantal overwinningen en dwaalsporen worden beleefd. Uiteindelijk zullen al deze leer-

lessen leiden tot een betere marketingvoering en een verbeterde Return on Investment. 



LAAT HET ONS WETEN

Over welk attributiemodel wil jij meer weten?

https://www.yonego.com/nl/meer-weten-over-attributiemodellen/


Kantoor Gent

Coupure Rechts 164 B
9000 Gent ( BE )

Tel        +32 (0)9 - 223 04 90
Fax       +32 (0)9 - 223 10 25

Email    info@yonego.be
Web      www.yonego.be

Kantoor Breda

Prinsenkade 5G
4811VG Breda ( NL )

+31 (0) 76 - 5 246 246         Tel

+31 (0) 76 - 5 246 249        Fax

info@yonego.nl     Email

www.yonego.nl       Web


