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De trainer 
De Google Analytics training wordt gegeven door Tim 
Leijs, een ervaren online marketing specialist bij 
2Bfound. Tim heeft al vele Google Analytics accounts 
succesvol ingericht en websiteprestaties verbeterd op 
basis van analyses. Tijdens de training leert hij jou 
hoe je je Google Analytics optimaal inricht, goede 
rapportages opzet en je websiteprestaties verbetert. 

Vragen? 

Indien je nog vragen hebt, graag meer informatie wenst 
en/of een offerte wilt aanvragen, neem dan contact op met 
Tim via tim@2bfound.nl of 078-8445271. 

Voordelen van een training bij 2Bfound 
▪ Alle nodige kennis binnen één dag gepresenteerd 
▪ Persoonlijke begeleiding door een ervaren trainer 
▪ Combinatie van strategie en praktijk, gericht op het 

MKB 
▪ Veel praktische voorbeelden 
▪ De trainingen van 2Bfound wordt gemiddeld 

beoordeeld met een 8.9! 
 
 

Inhoud training 
1. Hoe richt je een Google Analytics account 

optimal in? 
2. Welke statistieken zijn belangrijk in Google 

Analytics? 
3. Hoe maak je goede analyses van de 

statistieken in Google Analytics? 
4. Hoe vertaal je deze statistieken naar 

verbeterpunten voor je website? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Trainingssoorten 

De Google Analytics training bieden wij aan in drie 
verschillende vormen. Namelijk: 
 

Reguliere training 
Deze trainingsvorm vindt maandelijks plaats bij ons op 
kantoor in Dordrecht van 10:00 tot 16:00 uur. De specifieke 
data vind je op onze website. Hier kunnen maximaal 4 
deelnemers aan deelnemen. De kosten hiervan bedragen 
€495,- p.p. incl. drinken en lunch. 
 

1 op 1 training 
Bij een 1 op 1 training krijg je directe begeleiding van onze 
Google Analytics trainer. Indien gewenst kunnen wij de 
training op maat maken op basis van je wensen. Deze 
trainingsvorm geven wij zowel bij 2Bfound op kantoor als bij 
het bedrijf op locatie. Verder is de rest vrij in te vullen. De 
kosten zijn afhankelijk van de inhoud van de training, de duur 
en locatie. Vraag een offerte aan voor meer informatie. 
 

Incompany training 
Een incompany training is een op maat training die wij geven 
bij het bedrijf op locatie. Ideaal als het gaat om een (grote) 
groep mensen. Ook hierbij geldt dat de kosten afhankelijk 
zijn van de inhoud, duur, de locatie en het aantal deelnemers. 
Vraag tevens een offerte aan voor meer informatie. 

Analyseer je website met Google 
Analytics! 
Vrijwel elke website maakt gebruik van Google 
Analytics. In de praktijk blijkt het echter voor veel 
mensen lastig om de enorme hoeveelheid data juist te 
interpreteren en om te zetten in bruikbare kennis. Wat 
wil je nu eigenlijk meten? Waar vind je deze gegevens? 
En hoe richt je je account het beste in? 
 
Wij nemen je één dag mee in de analytische wereld van 
Google Analytics. We leren je de basics en geven je alle 
handvatten om jouw doelstellingen te meten en te 
analyseren. De cursus is ingericht zodat je 
direct praktisch aan de slag kunt. 
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