
Objectieven stellen is stap één. Wat wil je bereiken met je campagne? Eens de objectieven er 
zijn en de campagne rolt, kun je meten, cijfers vergelijken, intern benchmarken, de kwaliteit 
van kanalen en acties bepalen, en je marketingplan en -budget optimaliseren.

– Trix Slock

12 basistermen over meten
Alles over ROI, conversiegraad en response rate

ROI is niet alleenzaligmakend
Stratics organiseerde voor een klant een sms-actie. Wie de sms ontving, kreeg een promotie bij aankoop. Door 
een technisch defect bij de provider bleven drieduizend sms’jes van de geselecteerde adressen hangen tot twee 
uur ’s nachts. Terwijl alle andere contacten hun berichtje ergens in de late namiddag ontvingen, ging bij driedui-
zend nummers midden in de nacht de gsm over. 
De dag erop werden via de social media meteen posts gedetecteerd over het feit hoe de betreffende winkelketen 
het toch in zijn hoofd haalde om midden in de nacht promo-sms’jes te versturen. Achteraf bleek evenwel dat de 
zuivere ROI erg gunstig uitviel. De drieduizend nachtelijke ontvangers van het bericht hadden niet minder ge-
spendeerd dan de overige contacten. Voortgaand op de ROI is het dus niet ongunstig om klanten uit hun slaap te 
halen. ROI staat dus niet op zich en moet samen worden bekeken met andere cijfers en factoren, zoals klachten 
en reacties. 

ROI
‘Return on investment’ geeft de verhouding 

weer tussen het rendement en de investering. 
Het is een maatstaf om na te gaan of het ge-

spendeerde geld voldoende opbrengt. In zijn 
eenvoudigste vorm is het een deling van de 

opbrengsten door de investeringen. 

ROI = Return / Investment 
Return = Omzet - kosten - investeringen 

Stel: een bedrijf brengt een nieuw product op 
de markt, en genereert door zijn marketing- en 

communicatie-inspanningen ten bedrage van 
100.000 euro een omzet van 500.000 euro. 

De goederen kosten 250.000 euro, en er zijn 
100.000 euro additionele saleskosten.  

De brutomarge is dus: 500.000 - 250.000 - 
100.000 = 150.000 euro.

De ROI = (150.000 - 100.000) / 100.000 euro 
= 50 procent. 

Als je ROI kleiner is dan 1, boek je verlies. 
Voor elke euro die je investeerde, krijg je dan 

minder dan 1 euro marge terug.  Maar meestal 
is de berekening van de ROI positief. Het is 

dus belangrijk om ook je marginale omzet te 
berekenen. Doe daarom een split-run test (zie 

verder)

Reach & volume
De ROI van een campagne geeft een ren-
dementsscore aan, maar hoe groot moet je 
doelgroep zijn om een bepaald volume te ge-
nereren? 
Een voorbeeld: bij een direct mail heb je een 
gemiddelde respons van 10 procent; bij een 
e-mailing is dat gemiddeld 2 procent. Om het-
zelfde volume te halen met je e-mailing moet 
je doelgroep vijf keer zo groot zijn. Hoe meer 
mensen je kunt e-mailen, hoe goedkoper  je 
prijs per contact wordt. Houd je rekening met 
het feit dat je mail misschien niet geopend is, 
maar dat de subject line toch wordt gelezen? 
Dan had dat in je oorspronkelijke objectieven 
moeten staan. De redenering dat je geen re-
sultaat hebt maar dat ‘waarschijnlijk’ toch een 
buzz zal gecreëerd zijn rond je merk, is koffie-
dik kijken en heeft niets met meten te maken.

Reach  wijst op het geheel van personen dat 
verklaart in aanraking te zijn geweest met een 
medium in een bepaalde periode. Het bereik 
kan worden uitgedrukt in duizendtallen of in 
procent. In dat laatste geval spreekt men van 
‘dekking’ van een bepaalde bevolking, of zelfs 
van ‘penetratie’ binnen een bevolking. Meestal 
neemt men aan dat een campagne niet doel-
treffend kan zijn vanaf het eerste contact. Hij 
wordt pas doeltreffend na een aantal contac-
ten. Dit aantal varieert naargelang het product 
en de adverteerder. Volume is het totale aantal 
directmarketingboodschappen – direct mails, 
e-mails, sms’en enzovoort – verstuurd in één 
campagne. 
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ROMI
Marketeers gebruiken de term ‘ROMI’ vaak 

om responsmaatstaven te beschrijven die niets 
met financiële resultaten te maken hebben. Zo 

kan een campagne gezorgd hebben voor een 
grotere awareness, ze kan respons hebben ge-
genereerd, voor persaandacht hebben gezorgd 

en zelfs de verkoop hebben verhoogd. Maar 
dit zijn geen ROI-maatstaven. Gebruik ROMI 

als je spreekt over de verhouding gegenereerde 
opbrengst ten opzichte van het geïnvesteerde 

bedrag:
ROMI = (net profit / cost campaign) x 100 %

Split-run test
Een split-run test is in feite niets meer dan het 

maken van twee of meer versies van een e-
mailing, waarbij – bij voorkeur – één factor 
varieert. Verzend de testmails naar verschil-

lende delen van je adressenlijst om te kijken 
welke het beste werkt.

Dekking 
Bereik uitgedrukt in een percentage van een 
beschouwde doelgroep of universum. Je ver-

krijgt de dekking door het bereik van een titel 
te delen door het totale aantal individuen in de 

doelgroep of het beschouwde universum.

Contact  
Blootstelling aan een reclamedrager of 

medium en niét aan de boodschap, behalve 
voor de televisie, waar het bereik van de re-

clameblokken en zelfs van de spots wordt 
gemeten.

CTR  
CTR staat voor ‘clickthrough ratio’: de respons-
ratio van een onlinereclameadvertentie. Deze 
verhouding, meestal aangegeven als een per-
centage, wordt berekend door het aantal clicks 
te delen door het aantal impressies en dit getal 
dan te vermenigvuldigen met 100, om zo een 
percentage te verkrijgen.

Response 
rate
De response rate geeft het aantal antwoorden 
aan dat je realiseert bij een campagne of actie. 
Hoeveel coupons ontvang je bijvoorbeeld in 
verhouding met het aantal dat je uitstuurde? Dit 
cijfer is minder salesgestuurd, tenzij je er ver-
koopcijfers naast plaatst.
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ROI en resultaten: 
wat, hoe en vooral waarom?

De schoonheid van veel directcases schuilt in de 
ROI en de resultaten. Net daarom worden de in-
gestuurde cases van de Cuckoos, die meedingen 
naar een award ook voor een stuk beoordeeld op 
deze resultaten. 
Maar hoe en waarom worden deze cijfers eigen-
lijk berekend? Meer nog, hoe worden ze geïnter-
preteerd? In deze rubriek ‘Back to Basics’ kun je 
meer lezen over de basisbegrippen tijdens het me-
ten van de ROI en resultaten. De bdma engageert 
zich dan ook om in elk nummer van dmix maga-
zine op dit thema in te zoomen. Alle hoofdstukken 

samen worden een soort ‘guideline 
to better results’. 

...coming soon
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Respons-
graad
Dit wijst op het aantal personen dat reageert op een 
aanbod. De gewenste reactie is meestal de eerste 
aanzet tot het realiseren van een verkoop (bijvoor-
beeld een antwoordkaart terugsturen, een cataloog 
bestellen, meer informatie vragen, verzoeken om 
een bezoek te brengen, naar een showroom gaan…). 
Pas wanneer effectief een verkoop is gerealiseerd, 
moet je spreken van de ‘conversiegraad’ – in on-
linemarketing spreekt men al van ‘conversie’ bij 
het klikken op een banner. Wat een ‘reactie’ is, kan 
immers variëren. Als je als retailer bijvoorbeeld een 
coupon verstuurt voor fruit, en de klant bezoekt de 
winkel maar koopt geen fruit, haal je dan respons 
uit je campagne? Als je doel was om traffic naar de 
winkel te genereren wel; als je doel was om meer 
fruit te verkopen, uiteraard niet. Flexibele responsbe-
rekening moet een marketeer in staat stellen om de 
verschillende responsberekeningen te managen. 

Database of datawarehouse
Een database is ontworpen om data op te slaan over entiteiten, bijvoorbeeld de klant en het product. Elke 
entiteit – zoals de klant – heeft een logische relatie met een andere entiteit; de klant heeft bijvoorbeeld een 
product gekocht. Informatie in een database covert meestal de huidige situatie. De manier waarop data 
worden opgeslagen in een datawarehouse is geoptimaliseerd voor transacties – bijvoorbeeld het toevoe-
gen, wijzigen of verwijderen van een klant of een product.

Een datawarehouse is gemaakt om zo doeltreffend mogelijk informatie op te vragen en te analyseren. In-
formatie in een datawarehouse gaat vaak over het verleden. De informatie wordt zo opgeslagen dat grote 
hoeveelheden nieuwe of gewijzigde informatie toch nog efficiënt kunnen worden verwerkt. 

Conversie-
graad 

Deze maatstaf geeft aan hoeveel prospecten een 
bepaalde voorgeschreven of gewenste actie zullen 
ondernemen. Als een voorgeschreven gedrag is dat 
prospecten zich inschrijven op een nieuwsbrief (of 
een antwoordkaart terugsturen of een storting ver-

richten), dan is de conversiegraad het aantal perso-
nen dat dit doet ten opzichte van de audience (het 

totale aantal personen dat de website heeft 
bezocht, de brief heeft gekregen, de spot heeft 

gezien enzovoort). De ultieme conversie is uiter-
aard verkoop, want die brengt immers geld op.

Clinch rate
Dit is een synoniem voor ‘conversiegraad’ en 
wordt vooral gebruikt in een retailcontext. Het is 
het percentage mensen dat een winkel bezoekt en 
er ook effectief iets koopt. In food loopt de clinch 
rate vaak op tot tegen de 100 procent. In de meu-
belsector ligt dit percentage doorgaans onder de 
10 procent. 
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Redemptie-
graad

Dit is het percentage van de personen die de hen 
toegestuurde coupons of (gift)vouchers gebruiken, 

of het aantal promotiebonnen (of coupons) omgezet 
in aankopen, uitgedrukt als percentage van het 

totale aantal verdeelde promotiebonnen. 
Het gaat dus over het aantal daadwerkelijke reacties 
op een actie in verhouding tot het aantal mogelijke 
reacties. Als je bijvoorbeeld 100.000 coupons uit-

stuurt en 45.000 consumenten ruilen deze coupon 
in, dan is de redemptiegraad 45 procent. 9

11

12

Met dank aan: 
Kris Vranken, Managing Director Stratics - Marta Pichlak-Miarta, Business Consultant Customer Intelligence SAS - Tony Spel-

kens, Presales Consultant SAS - Patrick Verstraete, Marketing Information Manager WDM


