
HOW TO: Not Provided zoekwoorden weer zichtbaar maken in Google Analytics 
Als SEO specialist zie je graag of jouw zoekmachine optimalisatie werkzaamheden zinvol zijn. Daar heb je diverse tools voor, zoals 
Google Analytics. Helaas blokkeert Google sinds 2011 de organische zoekopdrachten waarmee bezoekers op jouw website komen. 
Door onderstaande stappen te volgen zorg je er in 2 minuten voor dat deze waardevolle zoekwoorden weer zichtbaar worden. 
Mocht je er niet uitkomen, neem dan gerust contact met ons op.  

 

1. Ga naar www.keyword-hero.com en log in met je Google account 
Keyword Hero is het programma waarmee we de Not Provided zoekwoorden in Google Analytics weer zichtbaar gaan maken. Ondanks dat het programma 
nog in een bèta-versie zit is het weldegelijk betrouwbaar. 

Lees meer over de Keyword Hero » 

 

Vervolgens kies je het Google account waarmee jij je Google Analytics accounts beheert.  

  

http://www.keyword-hero.com/


2. Domain aanmaken  
De volgende stap is het aanmaken van een domain. Die doe je via ‘Add Domain’. 

 

Keyword Hero gaat nu in 5 stappen jouw Google Analytics account en je Google Search Console koppelen aan hun software.  

 

3. Doorloop de 5 stappen in Keyword Hero 
Eigenlijk spreken de stappen van Keyword Hero voor zich. Om jou op weg te helpen leggen we iedere stap nog even uit. Bij stap 1 kies je het juiste account, 
de juiste Properties & Apps en Views. Vervolgens klik je op next.  

Note: Alleen betalende Keyword Hero-gebruikers kunnen een conversiedoel laten bijhouden. Zo kom je erachter op welke organische zoekopdrachten 
jouw website het best converteert.  

 

  



Bij stap 2 link je je Google Search Console aan de Keyword Hero. Bij het kiezen van de Domain doe je er goed aan om meerdere accounts te selecteren. 
Als jij in je Search Console bijvoorbeeld https// én http:// hebt aangemeld voeg je deze ook in de Keyword Hero allebei toe. Vervolgens klik je weer op next.  

 

  



Bij stap 3 gaat de Keyword Hero een Mirrored Account aanmaken. Dit doet het programma zodat jouw data in Google Analytics niet wordt bewerkt, in 
plaats daarvan krijg dus een extra Property waar de nieuwe data wordt ingeladen. Je kan eigenlijk direct op create klikken, want Keyword Hero laat direct 
zien welke Property ze gaan aanmaken. In ons geval is dat: ‘Keyword Hero – 2Bfound.nl’.  

 

 

 

 

 

 

  



In stap 4 bepaal je het abonnement. Zoals je ziet kan je kiezen uit 4 verschillende abonnementsvormen. Wij raden je aan om te kiezen voor de Little Hero 
(gratis). Met deze vorm worden maximaal 25 bestemmingspagina’s van jouw website geanalyseerd. Je krijgt dus de zoekopdrachten te zien waarmee 
websitebezoekers de 25 meest bezochte pagina’s van jouw website bezoeken.   

Waarschijnlijk is het Little Hero pakket te klein. Dus indien het programma naar wenst functioneert kan je gemakkelijk later nog voor een ander 
abonnement kiezen. Dit doe je bij je Domain overzicht op ‘Change plan’ te klikken. Vervolgens klik je weer op next.  

Note: Je betaalt overigens een losse subscription per domain. Wil je dus voor 3 websites de Not Provided zoekwoorden achterhalen dan betaal je 3x $9 = 
$27,- per maand. 

  



Stap 5 is de finish! Je krijgt de melding dat je 24 uur moet wachten voordat nieuwe data in je nieuwe Google Analytics property wordt getoond. Wacht dus 
een dag en kijk in je Google Analytics account. Je ziet nu een nieuwe property: 

Klik op deze property en ga naar Acquisitie > Alle verkeer >  Kanalen. Klik op ‘Organic Search’ en in plaats van dat je alleen maar (not provided) zoekwoorden 
hebt krijg nu ook specifieke zoekopdrachten te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: In stap 5 krijg je een korte presentatie over de werking van de Keyword Hero te zien. Bekijk deze even, je hebt immers 24 uur de tijd ;) 

Tot slot klik je op ‘done’. Mocht je na een dag geen data zien of kom je niet door de stappen van de Keyword Hero heen? Neem gerust contact met ons op, 
wij helpen je graag verder!  

https://2bfound.nl/contact/

