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INLEIDING
We zien het in onze dagelijkse praktijk steeds vaker gebeuren: klanten die 
continu bezig zijn met de ontwikkeling van hun website of webshop halen 
daar op lange termijn meer leads en omzet uit dan klanten die dat niet doen. 
Kleine tweaks kunnen bijdragen aan meer clicks, meer bestellingen, meer 
omzet en dus een grotere groei voor het bedrijf als geheel. Blijvend je website 
aanpassen en optimaliseren loont. 
 .

Dit whitepaper is geschreven voor bedrijven die willen beginnen met A/B 
testen of hun huidige A/B tests naar een hoger plan willen tillen. Het bestaat 
globaal uit twee delen. Het eerste deel is het organisatorische en 
bedrijfsmatige onderdeel. Hier kijken we naar wat A/B testen eigenlijk is, hoe 
je dat kunt optuigen in jouw bedrijf en doen we een suggestie voor hoe je A/B 
testen als proces in je bedrijf implementeert.  

Het tweede deel is praktischer. We beschrijven aan de hand van het Digitale 
Slagkracht Model een praktische werkwijze die je kunt volgen voor het 
uitvoeren van je tests. Tot slot presenteren we je een case uit ons eigen 
portfolio om je te laten zien hoe dergelijke tests in de praktijk werken. Het 
werkblad op pagina 42 somt alles uit dit whitepaper voor je op zodat je aan 
alles denkt bij het ontwerpen en runnen van je tests. 

Heeft jouw bedrijf een lange termijn visie en wil je aan de slag om jouw online 
succes te vergroten? Lees dan snel verder en laat dit whitepaper je verder op 
weg helpen! 

Robert van Eekhout - Van Ons

Een manier om je website te optimaliseren is door het uitvoeren van A/B 
tests. Je verandert iets aan de site, legt de neutrale conditie voor aan groep A, 
de veranderde conditie aan groep B en je bekijkt wat de verschillen zijn tussen 
die twee groepen. Je beslist vervolgens of je conditie B daadwerkelijk gaat 
doorvoeren voor iedereen of dat je alles bij de status quo houdt. De toename 
van de hoeveelheid tools zorgt ervoor dat het gebruik van A/B tests steeds 
meer in zwang komt bij online marketeers. Tegelijkertijd hebben die ook nog 
veel vragen. Hoe creëer ik draagvlak voor het uitvoeren van deze tests in mijn 
bedrijf? Hoe richt ik het proces van meten en verbeteren optimaal in? Maar 
ook bij hele praktische zaken wordt nog vaak in het duister getast: heb ik wel 
genoeg bezoekers om A/B tests uit te voeren? Hoe lang moet ik een test laten 
lopen? Hoeveel variabelen kan ik tegelijk testen? 
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A/B TESTEN IN JOUW 
BEDRIJF. WAAR BEGIN JE?
Of je nu marketeer bent bij een grote corporate, in een MKB 
organisatie werkt, bij een stichting of bij een NGO, je hebt allemaal 
dezelfde wens: je wilt meer leads, meer aanvragen, meer omzet, meer 
donaties of meer aanmeldingen via de website. Je hebt gehoord van A/
B tests en wilt ermee verder. Maar hoe ga jij ervoor zorgen dat dit idee 
uitmondt in een werkwijze waarvan jouw bedrijf écht de vruchten gaat 
plukken?

We gaan terug naar de basis van A/B testen. Wat is het eigenlijk? 
Waarom is het uitvoeren van A/B test belangrijk voor jouw bedrijf? 
Vervolgens zoomen we in op het hebben van de juiste mindset, 
namelijk het begrip dat A/B testen geen eenmalig “projectje” is, maar  
een proces is waar je continu mee bezig bent. Daarna kijken we naar 2 
manieren waarop je A/B tests in je bedrijf kunt gaan uitrollen, centraal 
of  decentraal. Tot slot laten we zien waarom het interessant kan zijn 
om A/B testen samen met een bureau op te pakken en de positieve 
impact die A/B testen heeft op de bedrijfscultuur.
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BIER EN A/B TESTS

In de meest eenvoudige vorm is A/B testen het vergelijken van twee groepen 
of condities om vervolgens te kijken welke van de twee het beste presteert. 
Hoewel de term A/B testen de laatste jaren vooral opduikt in het online 
marketing vakgebied is het concept al meer dan 100 jaar oud.

Het was William Sealy Gosset die in 1899 bij de Guiness brouwerij ging 
werken om zijn statistische kennis in te zetten voor het productieproces van 
bier. Door het uitvoeren van verschillende tests en experimenten selecteerde 
hij de beste gerst die gebruikt moest worden om zo het beste bier te 
brouwen. 

Zijn probleem: de statistische toetsen uit die tijd, met als belangrijkste de Z-
toets, gingen er altijd vanuit dat er veel data beschikbaar was. Zoveel data, dat 
je met gemak een grote steekproef kon nemen om vervolgens een test te 
doen en iets kon zeggen over de gehele populatie. In natuur- of scheikunde is 
dat ook vaak het geval. Gosset werkte echter met te kleine samples om die Z-

toets te gebruiken. Hij toetste met kleine hoeveelheden van verschillende 
soorten gerst wat het beste resultaat gaf voor het lekkerste bier. Omdat hij 
met kleine hoeveelheden werkte had hij dus niet genoeg data om 
betrouwbare toetsen uit te voeren om te kijken welk gerst het beste gebruikt 
kon worden. 

En dus moest er een nieuwe rekenmethode komen. Een statistische toets 
waarmee het ook mogelijk werd om met kleinere hoeveelheden data iets te 
kunnen zeggen over de gehele populatie. Gosset ontwikkelde zijn eigen 
rekenmethodes en statistische toetsen om met voldoende zekerheid de beste 
soorten gerst te selecteren voor het bier. Andere statistici gebruikten zijn 
theorieën en ontwikkelden hiermee uiteindelijk de later veel gebruikte 
Student’s t-test (1). 

A/B testen is eigenlijk het runnen van statistische toetsen, waaronder de t-
test. A/B testen en bier hebben dus meer met elkaar te maken dan je denkt!   
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Je test jouw aanpassingen op een kleine groep klanten. Pas 
als je daar ziet dat jouw verandering werkt voer je die door 
voor al je klanten. Je loopt dus minder risico dat een 
verandering niet aan zal slaan en je wacht totdat je zeker 
weet of iets werkt.

JE LOOPT WEINIG RISICOBij A/B testen willen we weten wat het effect is van een bepaalde 
aanpassing op je website, zonder dat we die aanpassing gelijk in zijn 
geheel willen toepassen of doorvoeren.

Je begint met het maken van een versie van je website waarin de 
verandering is opgenomen. Je selecteert vervolgens een groep klanten, 
die schotel je jouw veranderde website voor. Bij die groep ga je kijken 
welk effect de verandering heeft gehad vergeleken bij klanten waar die 
verandering niet van toepassing was (de originele website). Je werkt dus 
met een subset van jouw klantenbestand om te experimenteren en te 
kijken of de verandering een ander resultaat geeft dan de originele site. 
Pas als je ziet dat de veranderde website een significante impact heeft 
ten opzichte van het origineel, dan voer je die verandering daadwerkelijk 
door. 

De drie grootste voordelen van A/B tests zijn:

Je hoeft jouw idee of aanpassing niet toe te passen op al je 
klanten, je werkt met een kleine groep. Daardoor wordt het 
uitvoeren van tests eenvoudig te organiseren.

JE HEBT EEN KLEINE GROEP NODIG

Je vergelijkt twee condities en je kunt heel exact een 
“winnaar” en een “verliezer” selecteren. Tot op de komma 
nauwkeurig weet je wat de impact zal zijn van een 
verandering op je site.

HET IS EXACT

1

2

3
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WAT IS HET DOEL VAN A/B TESTS?

Wat je precies gaat testen verschilt van bedrijf tot bedrijf. Toch dient A/B 
testen maar één groot doel en dat is het verhogen van de conversie. 
Conversie kent allerlei vormen. Hieronder een aantal voorbeelden: 
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Inschrijvingen verhogen - meer inschrijvingen voor een nieuwsbrief of 
bestellingen in een webshop genereren. 

Aantal clicks verhogen - het genereren van meer clicks vanuit 
bijvoorbeeld een e-mail campagne 

Views verbeteren - kwalitatief betere pageviews genereren, 
bijvoorbeeld door de time on website te verhogen

Bounce rate verlagen - je wilt je bezoekers meer laten zien dan die ene 
pagina 

Cart abandonment verlagen - ervoor zorgen dat klanten die al 
producten in hun winkelwagen hebben staan deze ook daadwerkelijk 
afrekenen en niet hun karretje “verlaten”

Het gemiddelde orderbedrag verhogen: je wilt dat bezoekers per order 
meer gaan uitgeven.

Stel, je wilt het aantal inschrijvingen via de website op je nieuwsbrief 
verhogen. Je laat twee varianten van een inschrijfpagina zien aan je 
bezoekers. Je verzamelt klikgedrag en aantal aanmeldingen, en je bekijkt 
hoeveel inschrijvingen er uit iedere pagina zijn gekomen. De pagina die de 
meeste inschrijvingen heeft opgeleverd ga je uiteindelijk in gebruik nemen. 

De conversie op de je site verhogen kan op vele manieren en A/B testen is 
een werkwijze om verbeteringen aan je site op te sporen en te 
implementeren. Je kunt namelijk ook heatmaps, usability tests of 
landingspagina’s maken om je conversie te verhogen. Als je aan de slag gaat 
met het verhogen van de conversie op je site, ben je 20% van je tijd kwijt aan 
het ontwerpen en runnen van de tests die je gebruikt, 20% met het 
interpreteren van de data die eruit komt en 60% aan het managen van het 
geheel (2).
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ELEMENTEN DIE JE KUNT TESTEN  IN JE EXPERIMENT

De content: door je teksten wervender, duidelijker, korter, 
langer, neutraler of overzichtelijker te maken probeer je de 
conversie te verhogen.

Het uiterlijk van de site: door knoppen, kleuren, posities van 
plaatjes, menu’s, social integraties, lettertypes,  lettergroottes 
en vlakverdeling te veranderen probeer je de conversie te 
verhogen. Alles wat dus met het uiterlijk van je site te maken 
heeft.

De advertenties: je test verschillende advertenties op 
verschillende social platforms om te kijken welke de meeste 
clicks oplevert.

WAT KUN JE TESTEN?

De Call To Actions: de plek van de CTA of de tekst in de knop 
kan veel uitmaken voor de effectiviteit!

E-mails: test welke e-mails vaker geopend worden door te 
kijken naar bijvoorbeeld timing van verzenden.
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Hoewel A/B tests vaak kwantitatief van aard zijn, kun je een A/B test 
ook runnen in een kwalitatieve setting. De basis van de test blijft 
namelijk hetzelfde. Je laat twee varianten zien van je site en je 
onderzoekt welke beter werkt. En dat kan natuurlijk ook kwalitatief. 
Wanneer je bijvoorbeeld wilt weten of een bepaald design van je 
website goed aansluit bij de branding van jouw product, kunnen 
kwalitatieve A/B tests veel inzichten opleveren. Je nodigt respondenten 
uit - mogelijk in afzonderlijke groepen - en je vraagt ze welke gedachten 
bij ze opkomen bij het zien van de varianten. Vervolgens kijk je in 
hoeverre die overeenkomen de gekozen branding. Je kunt per variant 
zien welke van de twee de beste perceptie van jouw merk of bedrijf 
oproept en die vervolgens gaan gebruiken. 

KWANTITATIEF OF 
KWALITATIEF?
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MAAK VAN A/B TESTEN EEN CAPABILITY
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Hoewel de basis van A/B tests al heel wat jaartjes meegaat, hebben 
verschillende ontwikkelingen ervoor gezorgd dat deze testmethode door de 
jaren heen populairder is geworden. A/B testen is vooral in trek geraakt bij 
online marketeers. Een website leent zich namelijk uitstekend voor het 
uitvoeren van A/B tests. Er zijn altijd respondenten (namelijk de bezoekers) en 
met een paar aanpassingen in de code kunnen verschillende varianten van 
pagina’s (condities) worden getest. Mede door de gebruikersvriendelijkheid 
van CMS’en kunnen redacties en marketeers zelf steeds meer aan de website 
aanpassen en dus makkelijk verschillende varianten van een pagina opzetten. 

Daarnaast zijn er steeds meer tools op de markt gekomen. Deze tools zorgen 
ervoor dat A/B tests doorlopend en automatisch uitgevoerd kunnen worden. 
Deze tools hebben vaak oneindig veel mogelijkheden om de uitkomsten 
duidelijk te rapporteren. Op die manier wordt A/B testen toegankelijk voor 
een steeds grotere groep marketeers en in het bijzonder de online marketeers.

In een onderzoek uit 2015 van Econsultancy (3) geeft 67% van de 
ondervraagde bedrijven aan dat ze gebruik maken van A/B tests om de 
conversie op de website te verhogen. Een ander opvallend detail uit dit 
rapport is dat van de bedrijven waar de sales toeneemt het gemiddeld aantal 
A/B tests op 6,45 per maand ligt, terwijl de bedrijven waar de sales afneemt 
het gemiddeld aantal tests 2,42 per maand. 

Hoewel veel bedrijven tegenwoordig A/B tests gebruiken, runde Google hun 
eerste A/B test in het jaar 2000 (4). Het doel van de test was om te kijken wat 
de beste weergave van de zoekresultaten zou zijn. Hoewel deze eerste A/B 
test mislukte door wat technische onvolkomenheden, nam het gebruik van A/
B tests alleen maar toe bij Google. In 2011 runden zij al meer dan 7000 tests 
en vandaag de dag worden er al meer dan 10000 online experimenten 
uitgevoerd op jaarlijkse basis. Bij Amazon, Microsoft, Facebook en 
Booking.com worden per jaar vergelijkbare hoeveelheden tests uitgevoerd.

Hoe maak je van A/B testen een blijvertje in jouw bedrijf?



�11

MAAK VAN A/B TESTEN EEN CAPABILITY

�11

Beginnen met A/B testen is - als je het serieus neemt - niet een project met 
een kop en een staart. Het is een proces dat in gang wordt gezet en dat 
constant bijsturing nodig heeft, maar ook constant resultaat oplevert en 
impact heeft op de business. Los van de praktische vaardigheden die de 
mensen in jouw bedrijf zich eigen zullen maken om succesvol tests uit te 
kunnen voeren, zul je ook een cultuur creëren waarin ruimte ontstaat om te 
experimenteren, falen, bijsturen en opnieuw experimenteren. Deze 
vaardigheden en cultuur wil je verankeren in je bedrijf zodat het nooit meer 
zal verdwijnen. Je wilt van A/B testen een blijvertje maken, je wilt dat het een 
capability van je bedrijf wordt. Een vaardigheid waar je gebruik van kunt 
maken, nu en in de toekomst. Hoewel het opbouwen van een capability 
complex is en veel tijd kost, geven we je hieronder alvast een afweging die je 
moet maken om het juiste fundament te leggen.    

De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is hoe je de uitvoering van de

A/B tests organiseert. Wie of welke afdeling zorgt ervoor dat alle plannen die 
gemaakt zijn ook daadwerkelijke worden uitgevoerd? En hoe zorg je ervoor 
dat het testen niet afhankelijk is van één poppetje in je bedrijf? Hoe zorg je 
ervoor dat je het testen helemaal onder de knie hebt zodat je ervan verzekerd 
bent dat je dit in de toekomst ook kunt blijven uitvoeren? Je hebt hierbij twee 
belangrijke keuzes. Je kunt de uitvoering van A/B tests centraal of decentraal 
uitvoeren (5). We lopen beide opties langs. 

CENTRALE UITVOERING VAN A/B TESTS 
Met de centrale aanpak kies je ervoor om iemand (of een groep) 
verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van A/B tests en te benoemen 
tot ‘data scientist’. De data scientist bedenkt de tests, voert ze uit en maakt 
hier rapportages van. Nadat de tests zijn uitgevoerd zorgt deze persoon voor 
de verspreiding van de resultaten binnen het bedrijf. De verschillende 
business units in het bedrijf werken samen met de data scientist en 

Hoe maak je van A/B testen een blijvertje in jouw bedrijf?
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MAAK VAN A/B TESTEN EEN CAPABILITY
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overleggen samen welke tests relevant zijn om uit te voeren. Tegelijkertijd 
houdt de data scientist het bredere belang van het bedrijf in het oog en voert 
hij tests uit die relevant zijn over de business units heen.  

Het voordeel van de centrale uitvoering van A/B tests is dat de data scientist 
kan richten op lange termijn projecten, zoals het selecteren van betere tools, 
het optimaliseren van tests of het verbeteren van rapportages. Hij kan zich 
ook focussen op een optimale verspreiding van de resultaten van de tests 
door de organisatie heen. Door één persoon (of groep) verantwoordelijk te 
maken voor het uitvoeren van de tests zorg je ervoor dat er altijd focus blijft 
op de uitvoering en verbetering van A/B tests.

Het nadeel van de centrale aanpak kan zijn dat wanneer meerdere business 
units gebruik willen maken van de expertise van de data scientist, deze niet 
goed prioriteiten kan bepalen in de tests die uitgevoerd moeten worden. De

belangen van de business units kunnen onderling namelijk ver uit elkaar 
liggen. Een ander potentieel nadeel van de centrale aanpak is dat het A/B 
testen niet genoeg geïntegreerd wordt in de business unit waardoor die 
misschien weinig tot geen gebruik zullen maken van de kennis en diensten van 
de data scientist.  

DECENTRALE UITVOERING VAN A/B TESTS 
Bij de decentrale uitvoering van A/B tests is er in iedere business unit een 
data scientist aanwezig die de tests uitvoert. Het grote voordeel hiervan is dat 
de data scientist expert wordt in het domein van de business en dus ook tests 
kan bedenken die perfecte aansluiting vinden bij de vragen en pijnpunten van 
de betreffende business unit. Potentieel nadeel van deze aanpak is dat er in 
de uitvoering van de tests niet genoeg kennisoverdracht is tussen de data 
scientists van de verschillende business units waardoor er mogelijk wat 
minder efficiënt gewerkt wordt. In de praktijk werkt een decentrale aanpak

Hoe maak je van A/B testen een blijvertje in jouw bedrijf?
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Hoe maak je van A/B testen een blijvertje in jouw bedrijf?

goed als iedere business unit ook duidelijk een eigen website of shop 
heeft die getest kan worden. Wanneer meerdere business units tests 
willen uitvoeren op één website of shop, kan dat praktische 
problemen opleveren. Er kunnen bijvoorbeeld teveel tests op een 
website worden uitgevoerd waardoor een consistente 
gebruikerservaring in het gedrang komt. Het werkt makkelijker 
wanneer business units hun eigen online domein hebben waar tests 
gedraaid kunnen worden. Bijvoorbeeld, de HR afdeling die de 
recruitment website test en de sales afdeling die hun eigen 
landingspagina’s doormeten. 

In kleinere bedrijven waar niet met afzonderlijke business units wordt 
gewerkt is het logischer om voor een centrale aanpak in plaats van 
een decentrale aanpak te kiezen. Een decentrale aanpak in kleinere 
bedrijven kan overigens wel weer handig zijn wanneer er in het 
bedrijf duidelijk losse websites of online activiteiten te 
onderscheiden zijn.
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Voordat je full blown A/B tests in je bedrijf gaat implementeren 
kan het lonen om dit eerst op kleine schaal uit te proberen. 
Door een bureau in te schakelen kun je redelijk snel en tegen 
een relatief kleine investering starten met A/B testen. 
Vervolgens kun je zelf bekijken of je stopt met A/B testen, 
hiermee verder gaat samen met het bureau, of dat je A/B tests 
volledig intern gaat uitvoeren. Je verkleint je risico’s maar kunt 
wel goed zien of A/B testen voldoet aan jouw verwachtingen.

PROBEREN OP KLEINE SCHAAL

A/B TESTS UITVOEREN MET EEN EXTERN BUREAU
Of je met een bureau gaat samenwerken laten we helemaal aan jou. Hieronder noemen we de belangrijkste voordelen van een samenwerking met een bureau

Een bureau beschikt over expertise en know how om A/B tests 
te runnen. Dat kan handig zijn in de opstartfase wanneer er in 
jouw bedrijf nog wat minder ervaring en kennis aanwezig is over 
A/B tests.

EXPERTISE

Een bureau kan een tekort aan capaciteit opvullen. Indien er 
niet genoeg mensen of resources beschikbaar zijn om A/B tests 
uit te voeren kan een bureau dat gat opvullen.

CAPACITEIT

Door voor langere tijd een bureau in te schakelen ben je 
verzekerd van ‘ritme’. Het bureau zit voor jou bovenop de bal als 
het gaat om het bedenken, uitvoeren en rapporteren van de 
tests. Dat kan een goede opstap zijn om het A/B testen 
verankerd te krijgen in de organisatie.

RITME

Een bureau zit bovenop de veranderingen en vernieuwingen in 
de markt. Zij kunnen je adviseren over nieuwe technieken, tools 
en toetsingsmethoden. Het bureau is eigenlijk het poppetje 
bovenin de toren die uitzicht houdt op het veranderende 
landschap. 

VERANDERINGEN
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Behalve dat A/B tests goed zijn voor het verhogen van jouw conversie, kan 
het uitvoeren van A/B tests ook heel goed zijn voor de sfeer in jouw bedrijf 
(6). Om te beginnen elimineer je de zogenaamde HIPPO’s. HIPPO staat voor 
Highest Paid Person’s Opinion. Door A/B tests uit te voeren kun je 
onomstotelijk zeggen of iets wel of niet werkt, los van iemands “gevoel” of 
“instinct”. Medewerkers in een team hebben vaak de neiging om bij het 
ontbreken van data het gevoel te volgen van de persoon die het hoogste is in 
rang (en daarmee vaak het meeste geld verdient). Met A/B tests ondervang je 
dat. Maar of iemand nu veel of weinig verdient: met A/B tests voorkom je veel 
discussie in je team. De data heeft uiteindelijk het laatste woord. Daarnaast is 
er bij sommige bedrijven maar weinig voor nodig om een idee in de prullenbak

te laten belanden. De presentatie was niet goed, het praatje niet overtuigend 
genoeg of er ontstond een discussie over de mogelijke effectiviteit van het 
plan. In plaats van te blijven hangen in het doen van aannames en 
theoretische analyses kan een idee nu gewoon geprobeerd worden om te 
kijken of het wel of niet werkt. Dit is een enorme stimulans voor collega’s 
omdat ze zien dat hun ideeën ook een kans krijgen in de praktijk.   Een sfeer 
waarin een team ideeën bedenkt én mag toetsen geeft een enorme impuls 
aan het innovatieve en experimentele karakter van een bedrijf. Dat werkt 
twee kanten op. Door experimenten en tests te runnen heb je een nieuwe 
tool in huis om je conversie te verhogen en aan de andere kant is het een 
motivator voor jouw medewerkers!

A/B TESTS: OOK GOED VOOR JOUW TEAM 
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AAN DE SLAG MET A/B TESTEN
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Van theorie naar praktijk

Door veel A/B tests uit te voeren op je website ben je in staat om conversie te 
verhogen, meer leads te genereren en verbeter je de de pageviews op de 
website. Blijvend je website verbeteren is dé sleutel tot een langdurig beter 
presterende website. En dat leidt tot meer conversie, meer bestellingen en 
dus meer omzet. Als je besluit om binnen jouw bedrijf aan de slag te gaan met 
het runnen van A/B tests, dan moet je daar continu mee bezig zijn. 

In plaats van dat je A/B testen moet zien als een project, moet je het 
benaderen als een proces. Een project heeft een kop en een staart, een begin 
en een eind. Een proces heeft dat niet, een proces is een doorlopende set aan 
activiteiten. Net als dat je continu met je website bezig bent, moet je dus ook 
continu bezig zijn met A/B testen. 

Door in een vast ritme en volgens een gestandaardiseerd proces tests uit te 
voeren blijf je op reguliere basis verbeteringen uitvoeren aan je website. 

Verbetering op verbetering in je site resulteert dus ook in een continue 
verbetering van je conversie of omzet!  In het Handboek voor Digitale 
Slagkracht presenteren wij een model waarmee je online marketing succesvol 
binnen jouw bedrijf kunt implementeren (7). Ook voor het opzetten A/B tests 
is dit model relevant omdat A/B testen een wezenlijk onderdeel is van online 
marketing. 

Als je dus aan de slag gaat met A/B testen dan adviseren we je het proces 
rondom dit model in te richten. Het model bevat vier fases die je steeds 
achter elkaar doorloopt. In de volgende pagina’s laten we zien wat je per fase 
kunt doen.
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Maak plannen, brainstorm, bedenk wat je wilt gaan doen, 
verzamel informatie en bekijk best practices.

FASE 1 - INSPIREER

Zet je plannen en ideeën om in actie. Voer uit wat je hebt 
bedacht en werk toe naar de eerste resultaten.

FASE 2 - MAAK

Wat ging er goed in de uitvoering en wat kan beter? Ben je 
tevreden met je resultaat? Leer van je fouten!

FASE 3 - LEER

Implementeer je verbeteringen, voer aanpassingen door en 
ga opnieuw over tot actie!

FASE 4 - VERBETER

1

2

4

3



FASE 1 - DE INSPIRATIEFASE

De eerste fase draait vooral om ideeën bedenken, plannen maken en 
brainstormen met je team. Als je iets gaat doen met A/B testen, dan 
moet je om te beginnen weten wat je wilt gaan testen. Je moet doelen 
opstellen die je wilt bereiken met het testen. Het is ook belangrijk om 
onderzoek te doen naar best practices uit jouw branche. Je moet ook 
gaan nadenken over hoeveel tests je wilt runnen. En hoe die tests er 
precies uit gaan zien. Afijn, er is dus heel veel waar je over na moet 
denken. 

De uitkomst van de inspiratiefase is een kant en klaar plan dat je 
vervolgens gebruikt in de tweede fase van het proces, de maakfase. 
Het is dus belangrijk dat je een blueprint maakt die precies beschrijft 
wat er getest moet worden en wie waar verantwoordelijk voor is. De 
vorm van de blueprint maakt niet zoveel uit. Het kan een Word 
document zijn of een powerpoint, zolang het maar een duidelijke 

Het opstarten van A/B tests
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omschrijving is van de set aan activiteiten die je wilt gaan uitvoeren in de 
volgende fase.  

De inspiratiefase bestaat uit een aantal sessies die je houdt met alle 
betrokkenen. Je hebt deze sessies nodig om alle facetten van het A/B testen 
te bespreken en bedenken hoe je die precies vorm gaat geven. Daarnaast 
moet de uitkomst van die sessies ergens gedocumenteerd en uitgewerkt 
worden. Neem voor de inspiratiefase de tijd. Hoe meer tijd je nu investeert, 
hoe beter de basis wordt waarop je start.

BEPAAL EEN DOEL 

Zonder doelen te stellen weet je niet waar je naar toe gaat. Bepaal wat het 
doel is van de A/B tests die je gaat runnen. Heb je als doel om het aantal 
bestellingen in de webshop te verhogen? Is jouw doel om het aantal 
producten per bestelling te vergroten? Wil je de bounce rate op je pagina’s

verminderen? Misschien het orderbedrag per bestelling verhogen? Een doel 
kan ook zijn om minder telefoontjes bij de helpdesk te krijgen door de FAQ op 
de website te verbeteren. 

Het is belangrijk om meerdere collega’s uit jouw team om input te vragen.. 
Brainstorm met elkaar over de zaken die belangrijk zijn om te testen en 
bespreek waarom een mogelijke verandering hierin een positieve bijdrage kan 
leveren aan jouw bedrijf. 

BEPAAL DE MEETEENHEID 
Bepaal ook samen de juiste eenheid waarin je meet en wat daar wel en niet 
onder valt. Bij bestellingen kan het gaan om het totaal aantal bestellingen op 
een dag, maar ook om het aantal bestellingen per klant in een bepaalde 
periode. Bij de bouncerate gaat het om het percentage bezoekers dat na het 
zien van die ene pagina niet doorklikken naar andere onderdelen van de site.
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Bij het gemiddelde orderbedrag gaat het het om het orderbedrag exclusief 
verzendkosten. The devil is in the details, maar alleen als je precies hebt 
omschreven wat je meeteenheid is, kun je later ook je voortgang en resultaat 
bepalen. 

STRUIN DOOR AL JE DATA! 
Ga alle websitedata die je hebt liggen eens na. Google Analytics, 
verkoopcijfers van je webshop, open rates van de nieuwsbrief die je stuurt, 
het aantal inzendingen op het contactformulier, noem maar op. Verzamel 
zoveel mogelijk data en struin daar eens doorheen. Waar zie je gekke dingen 
gebeuren? Zit er ergens een dip in de cijfers die je niet kunt verklaren? Ben je 
op de hoogte van conversiecijfers van concurrenten en weet je hoe jouw 
cijfers zich daartoe verhouden? Leg alles eens naast elkaar en ga op zoek naar 
aanknopingspunten in jouw data die interessant zijn om in een latere fase te 
testen.  

DOE EEN NULMETING 
Doe altijd een nulmeting per meeteenheid. Je kunt alleen je voortgang zien als 
je weet waar je nu staat. Heb je als doel om het aantal items per bestelling te 
vergroten, dan moet je weten hoeveel items er gemiddeld per order besteld 
worden om daarna het doel bepalen. Bij orderbedragen moet je weten wat 
het orderbedrag op dit moment is. Bij de bouncerate idem dito. Een goede 
nulmeting is het halve werk. 

SELECTEER DE JUISTE TOOL 
Als je weet wat je wilt gaan meten, dan kun je ook gaan kijken welke tool het 
meest geschikt is voor jouw A/B tests. Er zijn vele tools beschikbaar om A/B 
tests uit te voeren. Je kunt alleen een goede selectie maken als je weet wat je 
wilt meten en of de geselecteerde tools die metingen ook kunnen verrichten. 
Bedenk eerst wat je wil en zoek daarna de tool die daarbij past. Kijk op 
https://conversionxl.com/blog/ab-testing-tools/ voor een mooi overzicht. 

https://conversionxl.com/blog/ab-testing-tools/
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LET OP DE PRIJS EN INVESTERING 
Er is een waaier van tools beschikbaar om A/B tests te runnen en daarmee 
lopen de prijzen van de tools ook uiteen. Maar niet alleen de prijs van de tool 
bepaalt de hele investering die je doet met het runnen van A/B tests. Bekijk 
ook kritisch hoeveel tijd er gemoeid is met het runnen van de tests en de 
mogelijke opbrengsten die daar tegenover staan. Let daarbij ook op de 
opportunity costs, de kosten die gemaakt zijn of de tijd die geïnvesteerd is 
terwijl die ook aan andere projecten besteed hadden kunnen worden. Zet de 
kosten in Euro’s naast de potentiële opbrengsten en kijk dan of het zin heeft 
om verder te gaan met A/B testen. 

VERDEEL DE TAKEN EN MAAK MENSEN ACCOUNTABLE 
Maak een overzicht van alle taken die er gedaan moeten worden. Van het 
opschrijven van de doelen, tot het selecteren van de tool, tot het uitvoeren 
van de tests zelf en het rapporteren van de resultaten. Zet achter die taken

wie daar verantwoordelijk voor is en wat de verwachte deliverables zijn. Vul 
het document eventueel aan met een deadline. Zo is voor iedereen duidelijk 
wat er wanneer moet gebeuren.  

GA OP ZOEK NAAR BEST PRACTICES 
Het loont altijd de moeite om te kijken welke best practices je kunt vinden van 
bedrijven die met A/B tests aan de gang zijn gegaan, al dan niet van 
branchegenoten of concurrenten. In de inspiratiefase kijk je vooral naar hoe je 
jouw A/B test proces zo optimaal mogelijk kunt inrichten en even kijken bij de 
buren kan in dat geval nooit kwaad. Probeer eens 5 A/B test cases te vinden 
en omschrijf waarom je die zo waardevol vindt.  

BEPAAL EEN RITME  
Denk in de inspiratiefase ook na over hoe je de maakfase, leerfase en 
verbeterfase voor je ziet. Kijk naar hoeveel meetings met het team je nodig 
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denkt te hebben voor overleg, het bespreken van resultaten of veranderen 
van de werkwijze en plan deze alvast in. Denk ook na over andere tools die je 
in gaat zetten om informatie te delen. En bepaal met welke frequentie je 
bepaalde meetings wilt houden en wanneer je informatie met elkaar wilt 
delen.   

Maak ook hiervoor accountable zodat er iemand op toeziet dat dit ook 
gebeurt. Ritme en regelmaat zijn een cruciaal ingrediënt voor succes. Zo blijft 
iedereen in het team gefocust op de juiste dingen en zorg je dat iedereen 
altijd op de hoogte is van de laatste resultaten. Door ritme en regelmaat 
creëer je een geoliede machine waar je uiteindelijk minder en minder werk aan 
zult hebben. Het kan voor de mensen in jouw team lastig zijn om dit ritme 
vast te houden. Alles is nieuw en moet nog een plekje krijgen tussen andere 
werkzaamheden. Geef hierin zelf het goede voorbeeld door strak op deadlines 
te zitten en prioriteit te geven aan de ingeplande meetings. Lead by example.

BEPAAL EEN RITME, 
WANT “RHYTHM SETS 
YOU FREE”



FASE 2 - DE MAAKFASE

Je hebt over van alles en nog wat nagedacht. De KPI’s, de planning, de 
tools, het aantal meetings, ze zijn allemaal bepaald. Nu komt het aan 
op de uitvoering. Hoe doe je dat? Wat zijn de best practices voor het 
optimaal uitvoeren van A/B tests?  

FORMULEER EEN HYPOTHESE 
Het allereerste begin met A/B testen maak je door een duidelijke 
hypothese te formuleren. De hypothese is datgene wat je gaat toetsen 
met je A/B test. In de inspiratiefase heb je al nagedacht over jouw 
“meeteenheden”. Die heb je als het goed is vastgelegd zodat altijd 
duidelijk is wat je onder iedere meeteenheid verstaat (bijvoorbeeld: “de 
gemiddelde orderwaarde is het bedrag exclusief BTW in € dat één 
klant afrekent in een periode van 6 maanden”). Vervolgens maak je je 
hypothese. Een hypothese kan ontstaan op basis van een theorie of op 
basis van de data die je in de inspiratiefase hebt gevonden. 

Van idee naar doen
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Een hypothese kan zijn oorsprong vinden in een bepaalde theorie. Je hebt 
bijvoorbeeld een onderzoek gelezen waaruit blijkt dat de gemiddelde 
orderwaarde per klant zal stijgen wanneer je onderaan de checkout pagina 
nog adverteert voor een viertal producten uit de webshop. Je besluit in jouw 
eigen webshop te toetsen of jij ditzelfde effect zult vinden. De hypothese die 
bij deze A/B test hoort is dan: Door 4 producten toe te voegen aan de 
checkout pagina stijgt de gemiddelde orderwaarde. 

Het kan ook zijn dat een dergelijke hypothese ontstaat vanuit jouw eigen data 
(zie ook “Struin door je data!” in de vorige fase). Bij de concurrent heb je 
gezien dat die op zijn check-out pagina vier producten laat zien die klanten 
last minute kunnen aanschaffen. Je weet uit een benchmark dat de 
gemiddelde orderwaarde in jouw branche op €50 ligt. Jouw gemiddelde 
orderwaarde ligt op €35. Misschien is het dus een goed idee om wat extra 
producten te tonen bij de checkout?  

De genoemde hypothese is een zogenaamde causale hypothese, oftewel, 
door A komt B. Hij is ook positief want door 4 producten toe te voegen aan de 
checkout page verwachten we een stijging van de orderwaarde. Een 
hypothese kan overigens ook negatief zijn. Er zijn nog andere, complexere 
type hypothesen. We adviseren we je om het in het begin niet moeilijker te 
maken dan het al is en gewoon met causale hypotheses te beginnen. Nog een 
paar tips voor het formuleren van je hypothese: 

Presenteer je hypothese altijd stellig en zeker en vermijd woorden als 
‘misschien’, ‘mogelijk’ en ‘wellicht’. Het moet zo eenvoudig zijn als: 
Door A komt B. 

Wees helder: we verwachten een stijging van de gemiddelde 
orderwaarde als we vier producten toevoegen aan de onderkant van 
de checkout pagina. Niet: “we verwachten een hoger bedrag door een 
paar producten toe te voegen aan de checkout pagina”. 



FASE 2 - DE MAAKFASE

�25

Van idee naar doen

BEGIN KLEIN, TEST ÉÉN VARIABELE TEGELIJK 
Als je begint met A/B testen is het verleidelijk om helemaal los te gaan en 
alles te testen wat los en vast zit. Hoe groot de verleiding ook is, begin klein 
als je gaat A/B testen.  Formuleer één hypothese, zet de test in elkaar, run die 
test een tijdje, bekijk de resultaten en ga dan door naar de volgende 
hypothese. Zo kun je in het begin wat beter isoleren wat het effect is van de 
verandering die je test. Wanneer je 10 dingen aanpast en je ziet een 
verandering, dan is het lastiger om te herleiden waar die verandering door 
komt dan wanneer je met één verandering was gestart. 

RUN JE TESTS EEN TIJDJE, MAAR NIET TE LANG 
Voor A/B tests geldt dat je je tests een tijdje moet laten draaien voordat er 

genoeg datapunten zijn verzameld om goede conclusies te kunnen trekken. 
Ga echter niet te lang door met je tests. Twee maanden een test draaien is in 
veel gevallen het maximum. Als je je tests langer dan twee maanden draait, 
dan loop je het risico dat andere factoren jouw resultaten gaan beïnvloeden. 
Denk aan seizoensinvloeden maar ook de introductie van nieuwe technieken 
die de ervaring van de gebruiker veranderen. De minimale duur van een A/B 
test ligt meestal rond de twee weken. Er zijn diverse tools waarmee je de 
looptijd van je tests kunt uitrekenen, bijvoorbeeld de calculator van Visual 
Web Optimizer (VWO), zie https://vwo.com/ab-split-test-duration/ 

BLIJF ALTIJD TESTEN! 
Stop nooit met testen. Er is altijd wel iets wat geoptimaliseerd kan worden aan 
je pagina’s. Heb je de buttons van je formulier geoptimaliseerd? Optimaliseer 
dan het lettertype, de foutmeldingen of het aantal velden. Een website 
presteert alleen goed als er continu aan verbeterd wordt. Aan de website

Maak in je hypothese duidelijk of je een positieve of een negatieve relatie 
zoekt.

https://vwo.com/ab-split-test-duration/
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worden ook vaak nieuwe features of nieuwe pagina’s toegevoegd. Ook die 
kunnen meegenomen worden in de A/B tests. Zo blijf je continu 
verbeteringen doorvoeren en doe je er alles aan om de gebruikerservaring of 
conversie te maximaliseren. 

HOEVEEL BEZOEKERS HEB IK NODIG? 
De meeste tools waarmee je kunt A/B testen geven aan dat je ongeveer 100 
bezoekers per variatie moet hebben om een significant verschil te kunnen 
vaststellen (of niet). Echter, 100 bezoekers per variatie is te weinig om echt 
iets zinnigs te zeggen over de effectiviteit van de variatie die je hebt gemaakt. 
De ideale hoeveelheid bezoekers die je nodig hebt per variatie ligt rond de 
400. Als je 400 bezoekers hebt die variant A hebben gezien en 400 bezoekers 
die variant B hebben gezien, dan heb je in de meeste gevallen genoeg 
datapunten om zinnige conclusies aan de resultaten te verbinden. Bij te 
weinig bezoekers kan kwalitatief A/B testen een goed alternatief zijn. 

HERHAAL JE TESTS 
Heb je geen verandering waargenomen tussen variant A en B, maar had je wel 
genoeg datapunten? Dan kan het zijn dat er inderdaad geen verschil in 
effectiviteit zit tussen de varianten die je hebt gemaakt. Je kunt de test nog 
een keer runnen om te kijken of je weer hetzelfde resultaat krijgt. Sowieso is 
het nuttig om tests regelmatig te herhalen. Zo kun je kijken of je elke keer 
dezelfde resultaten krijgt. Krijg je andere, afwijkende resultaten? Dan kan dat 
betekenen dat er iets mis is met de tool die je gebruikt, of dat je toch meer 
datapunten nodig hebt om een goede conclusie te kunnen trekken.  

BEGIN EN EINDIG JE TESTS OP DEZELFDE DAG 
Als je een test op een woensdag begint, eindig je test dan ook op een 
woensdag. Het kan zomaar zijn dat er een bepaald patroon zit in de 
bezoekersstroom gedurende een week die jou nog niet eens was opgevallen. 
Als je de gemiddelde orderbedragen in je webshop onderzoekt en  
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woensdagen zijn de dagen waarop je de hoogste gemiddelde orderbedragen 
hebt, dan moet je ook weer eindigen op een woensdag om op een accurate 
manier je test uit te voeren. Voer je tests in hele weken uit om natuurlijke 
schommelingen in bezoekersgedrag goed mee te nemen in de resultaten van 
je test. 

LET ALTIJD OP EXTERNE FACTOREN 
Wanneer je je tests draait, check dan even of er bijzondere invloeden zijn die 
jouw tests kunnen beïnvloeden. Als jouw bedrijf een reclamecampagne op TV 
heeft lopen op het moment dat jij tests draait, dan kan dit een ander effect 
opleveren dan wanneer die campagne niet actief zou zijn. En dat kan weer 
invloed hebben op jouw resultaten. Maar ook invloeden die buiten jouw 
bedrijf omgaan kunnen een rol spelen zijn. Is het zomervakantie, kerst, of 
zitten er veel nationale feestdagen in de periode dat jij je test draait? Hou er 
dan rekening mee dat die factoren jouw resultaat kunnen beïnvloeden.

STUUR JE TESTDATA NAAR GOOGLE ANALYTICS 
Deze optie bieden veel tools aan, maar vergeet de optie niet aan te zetten: 
stuur de data van de experimenten door naar Google Analytics. Het grote 
voordeel daarvan is dat je binnen je uitgevoerde tests nog kunt kijken naar 
verschillen tussen verschillende segmenten. Bijvoorbeeld verschillen in 
uitkomsten in je tests tussen nieuwe versus terugkerende bezoekers, 
bezoekers van verschillende bronnen of mobiel versus desktop. Dit is eigenlijk 
waar de échte waarde zit. Je hebt meer aan de uitkomsten van je tests als je 
weet bij welk type bezoeker die uitkomsten horen. Het biedt je in de volgende 
fases van het proces (de leerfase en verbeterfase) meer handvatten en ideeën 
om optimalisaties in je website door te voeren.  

CHECK OP BUGS! 
Check altijd even of de variaties die je hebt gemaakt voor de A/B test goed 
werken. Zitten er geen bugs in het bestelproces, ziet alles er netjes uit op 
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mobiel, krijgt de klant geen gekke errors in beeld? Soms heb je niet door dat 
de variatie die je hebt gemaakt helemaal niet goed wordt weergegeven aan je 
bezoekers. Als je bezoekers een variatie voorgeschoteld krijgen die niet goed 
werkt, beïnvloedt dat je data en geeft het een vertekend beeld. 

RUN OOK EEN A/A TEST 
Data verzamelen is niet zo moeilijk. Betrouwbare data verzamelen wel. Om er 
zeker van te zijn dat de tool die je gebruikt betrouwbaar is, loont het de 
moeite om een A/A test te runnen. Je schotelt de gebruiker dan twee dezelfde 
variaties van je website voor via de door jou gebruikte A/B test tool. Als je een 
test uitvoert die het aantal clicks of aantal bestellingen meet, dan zou je in de 
A/A test voor beide ‘variaties’ dezelfde uitkomst moeten krijgen. Als je 
verschillen krijgt die erg ver uit elkaar liggen dan weet je dat er iets niet klopt. 
Je zou dan kunnen uitwijken naar een andere tool en daar ook een A/A test 
runnen.  

VERGEET NIET EEN A/A 
TEST TE DOEN, DAN WEET 
JE OF JE TOOL DOET WAT 
HET MOET DOEN
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Wanneer je je tests hebt uitgezet druppelen na verloop van tijd de 
eerste resultaten binnen. Na enkele weken heb je genoeg data 
verzameld om deze te analyseren. Maar hoe ga je te werk? Hoe zet je 
je data om in insights? 

BEKIJK DE RESULTATEN IN JE TOOL 
Het allereerste resultaat van je test zie je natuurlijk in de tool die je 
gebruikt. Veel A/B test tools bieden je een dashboard waarin je de 
resultaten ziet van elke test die je hebt ontworpen. Daarin zie je 
bijvoorbeeld het verschil in aantal clicks tussen de originele en de 
aangepaste situatie. Je hebt dan een eerste mogelijkheid om je 
hypothese te valideren of te verwerpen.  

CRUNCH DOOR ANALYTICS 
Niet alle tools geven heel gedetailleerde informatie over de data die je

Wat zijn de lessons learned?
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hebt verzameld. Soms omdat die er wel is maar niet wordt weergegeven, maar 
ook omdat die informatie er simpelweg niet is. In fase 2, de Maakfase, gaven 
we daarom als tip om je testdata altijd door te sturen naar Google Analytics. 
Daar kun je namelijk veel meer segmenteren dan in de meeste A/B tools 
mogelijk is. Segmenteren tot je erbij neervalt is één van de belangrijkste 
dingen die je moet doen bij A/B testen. Je kunt dan mogelijk nog veel meer 
inzichten halen uit je data dan dat de A/B test tool je in eerste instantie gaf. 
Want los van de mogelijke verschillen tussen de originele en aangepaste 
variant, kun je met Google Analytics nog beter zien waar die verschillen 
precies zitten. Er kunnen nog verschillen zitten in je resultaten tussen 
bezoekers die via Facebook of via Twitter terecht zijn gekomen, via organic of 
paid search, via referrals of direct, op een mobiel of desktop, uit binnen- of 
buitenland. Door verder in te zoomen op deze segmenten en verschillen op te 
sporen kun je je resultaten nuanceren en dus beter duiden. Je verrijkt de 
uitkomsten van je A/B tests waardoor je er uiteindelijk meer mee kunt. 

CHECK OP STATISTISCHE SIGNIFICANTIE 
Is een verschil eigenlijk wel een verschil? Het lijkt misschien een filosofisch 
vraagstuk, maar het is wel degelijk een relevante vraag als je met A/B testen 
bezig bent. Als de gemiddelde orderwaarde in de originele conditie €60 is en 
bij de variant €62, is dat verschil van €2 dan groot genoeg te noemen om echt 
te spreken van een verandering? Om daarachter te komen moet je een 
zogenaamde T-toets uitvoeren. Met die toets kom je erachter of het verschil 
van €2 ook een zogenaamd significant verschil is. 

Wetenschappers en onderzoekers willen graag 95% zekerheid dat het 
gevonden verschil ook een echt verschil is. Met andere woorden, de kans dat 
je een andere uitkomst zou vinden is kleiner dan 5%. Dit wordt ook wel 
aangeduid als p < 0,05. Omdat statistiek niet een breed gedragen hobby is, 
hebben sommige tools deze berekening al voor je gemaakt en noteren ze bij 
de uitkomsten van je test of deze significant is door er p < 0,05 bij te zetten.
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Soms doen ze dit niet, en dan zul je zelf nog wat berekeningen moeten maken. 
Dit zul je ook moeten doen als je later nog op zoek gaat naar meer nuances in 
segmenten via Google Analytics.

Hoewel A/B testen voor een groter publiek toegankelijk is geworden door de 
hoeveelheid nieuw geïntroduceerde tools blijft A/B testen van nature een 
werkje waar statistiek bij komt kijken. Pas als je test voldoende datapunten 
(respondenten) heeft en je de verschillen met behulp van bijvoorbeeld een T-
toets hebt onderzocht kun je met zekerheid je opgestelde hypotheses 
aannemen of verwerpen. En alleen dan heb je je A/B test succesvol 
uitgevoerd. Zonder statistische onderbouwing kun je er nooit helemaal zeker 
van zijn dat jouw resultaten ook valide zijn. En daardoor maak je mogelijk de 
verkeerde beslissingen in de vierde fase, de verbeterfase. Wees dus kritisch 
op de tool die je gebruikt. Sommige tools geven te snel aan dat een A/B test 
geslaagd is of juist mislukt, terwijl je dat statistisch nog niet kunt zeggen. 

HET SUCCES VAN DE LEERFASE: BEGIN KLEIN! 
Het succes van de leerfase wordt eigenlijk al bepaald in fase 1 en 2 wanneer 
je nadenkt over je tests en ze ook uitvoert. Het succes van A/B testen wordt 
voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid tests die je runt. En het 
ideale aantal tests is… één. Eén per keer althans.

Hoe meer je test, hoe meer data je verzamelt, hoe meer tijd je moet steken in 
de leerfase. Als je tegelijkertijd meerdere tests draait maak je het jezelf ook 
moeilijk om goed te begrijpen welke verandering welk effect teweeg brengt. 
In het algemeen geldt dat veel data heel waardevol is maar dat het 
tegelijkertijd meer tijd kost om daar inzichten uit te halen. De paradox hier is 
dat je er met veel data dus heel lang over doet om er wat zinnigs uit te halen 
wat op zijn beurt weer de effectiviteit van ‘veel data’ teniet doet. Draai 
daarom - zeker als je net start met A/B testen - steeds één test tegelijk. Dat 
zorgt ervoor dat je sneller conclusies kunt trekken uit je tests en dus sneller
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actie kunt ondernemen. Daarnaast voorkom je dat je niet meer weet welke 
aanpassing welke gedragsverandering bij je bezoekers teweeg heeft gebracht. 
Bovendien doorloop je op deze manier alle stappen van het proces een 
keertje waardoor je deze beter begrijpt en de volgende keer sneller zult 
doorlopen. Tien kleine stapjes hebben doorgaans meer impact dan een hele 
grote en als je fase 1 en 2 compact begint zul je daar in de leerfase de 
vruchten van plukken. 

VOLG DE WET VAN TWYMAN 
“Any piece of data or evidence that looks interesting or unusual is probably 
wrong!”. Dit is de gevleugelde uitspraak van Tony Twyman, een onderzoeker 
die vanaf de jaren ‘50 veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van 
meetmethoden voor radio en TV in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer je tests 
runt of onderzoek doet op je website, kom je zeker in aanraking met ‘rode 
haringen’, oftewel, getallen die te bizar zijn om te geloven. Onthoud in dit

geval één ding: meestal kloppen ze niet. Prof. Richard de Veaux, een 
Amerikaans statisticus, doet hier nog twee nuchtere scheppen bovenop (8): 

 1. Als het perfect is, is het fout 
 2. Als het niet fout is, dan wist je het waarschijnlijk al 

Dus als je ziet dat het aantal minuten dat bezoekers op je website zitten met 
wonderbaarlijke sprongen toeneemt, check dan even of dat niet te maken 
heeft met een bug in je site. Door de bug duurt het misschien langer voordat 
de gebruiker kan doen wat hij wil doen. Of als je ziet dat je als internationale 
webshop op 12 maart tussen 02:00 en 03:00 geen bezoekers, geen 
inschrijvingen en geen verkopen had: wees gerust. Omdat de klok een uurtje 
vooruit gaat in veel landen, bestaat dat uurtje helemaal niet.  

Wees dus kritisch op de resultaten die je vindt. Vertrouw je het niet? Run je 
test dan opnieuw. Krijg je een andere uitkomst? Dan weet je dat er dus iets
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niet klopt. Krijg je dezelfde uitkomst en heb je alle andere invloeden 
uitgesloten? Dan weet je dat je iets op het spoor bent. 

BIJ LEREN HOORT FALEN 
Een enorme open deur en een cliché van hier tot naar de maan, maar hij is wel 
waar: in de leerfase ga je onherroepelijk falen. Dat hoort erbij en is volstrekt 
normaal. Uit een survey die Visual Web Optimizer (VWO) uitvoerde onder zijn 
eigen klanten in 2014 kwam naar voren dat 1 op de 7 tests een succes was 
(9). Dat wil zeggen, een test die een significant resultaat liet zien aan het einde 
van de test1. Deze survey is natuurlijk vier jaar oud en er is in die tijd een hoop 
veranderd. Maar de belangrijkste boodschap blijft overeind: je zult heel veel 
tests op moeten zetten en een hoop van die tests zullen falen.  

Als je conversie optimalisatie en A/B testen voor de lange termijn in je 
organisatie implementeert, maakt dit trouwens helemaal niet uit. Je runt je

tests, je kijkt naar de resultaten en voert verbeteringen door. Geen resultaat is 
namelijk net zo goed een resultaat. Bedenk ook dat een test nooit voor niets 
is geweest. Je kunt je tests na een tijdje altijd herhalen om te kijken of ze nu 
wél slagen. Je hebt dan nog meer interessante aanknopingspunten om verder 
onderzoek te doen. Waarom lukte de test eerst niet en nu wel? Kortom, laat je 
niet uit het veld slaan als je tests niet lukken, mislukte tests zijn net zo 
waardevol als gelukte tests.
 

“ANY PIECE OF DATA OR 
EVIDENCE THAT LOOKS 
INTERESTING OR UNUSUAL 
IS PROBABLY WRONG!”
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Je hebt alle resultaten van de leerfase op een rij gezet en je hebt je 
hypothese aangenomen of verworpen. Als je je hypothese hebt 
aangenomen: gefeliciteerd, gelijk de verbetering doorvoeren! 
Hypothese verworpen? Terug naar de tekentafel! 

Wanneer je een test hebt opgesteld en niet het het resultaat hebt 
gevonden waarop je had gehoopt, kunnen er twee dingen gebeurd zijn. 
Je test levert geen verschil op met de originele situatie, of je test levert 
wel een verschil op met de originele situatie, maar niet het verschil wat 
je had verwacht. 

HERFORMULEER JE HYPOTHESE (EN PAS JE TEST AAN) 
Als je geen verschil hebt gevonden of je hebt een verschil gevonden, 
maar niet het verschil dat je had verwacht, dan kun je overwegen om 
je hypothese te herformuleren en je test aan te passen. Bekijk de

Van lessen naar actie
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hypothese nog eens goed en check deze nog eens met de beschikbare data of 
theorie waarop de hypothese is gebaseerd. Misschien zijn de data waarop je je 
hypothese (en dus je test) hebt gebaseerd niet compleet of misschien 
verkeerd. En als je een bepaalde theorie hebt gebruikt om je hypothese op te 
baseren, check dan of er misschien meer over die theorie te vinden is. 
Bijvoorbeeld papers, blogs of andere artikelen die een theorie juist 
ontkrachten. Afhankelijk van dit uitzoekwerk kom je erachter of je hypothese 
echt goed geformuleerd was. Als je aanknopingspunten vindt om je hypothese 
aan te passen, dan doe je dat en run je je tests opnieuw. Vind je geen 
aanknopingspunten, dan kun je de test nog een keer runnen om echt zeker te 
zijn van het resultaat. 

BEDENK EEN NIEUWE HYPOTHESE (EN EEN NIEUWE TEST) 
Er bestaan feitelijk geen goede of slechte uitkomsten. In deze fase maak je 
alleen de keuze wat je met de uitkomsten van je test doet, deels op basis van 

theorie of data, en deels op basis van je eigen gevoel en boerenverstand. Het 
kan zijn dat jouw test klip en klaar aantoont dat jouw hypothese niet klopt. 
Dat is eigenlijk iets heel positiefs. Bedenk namelijk dat een onverwachte 
uitkomst ook hele interessante inzichten kan opleveren. Als iedereen roept 
dat groene knoppen meer clicks opleveren, maar jij vindt het 
tegenovergestelde, dan weet je in ieder geval dat je voor jouw website nooit 
groene knoppen moet gebruiken, hoe hard iedereen ook roept dat je dat wel 
moet doen. Dat is het voordeel van harde data! In dit geval ga je dus door naar 
de volgende test en hypothese. 

IMPLEMENTEER DE VERANDERINGEN 
Als je een A/B test hebt uitgevoerd waarmee je jouw hypothese kunt 
aannemen, dan kun je doorgaan met het implementeren van die aanpassing. 
Je hebt bijvoorbeeld alle knoppen groen gemaakt in plaats van rood en je ziet 
dat dat een verhoging oplevert in het aantal aanmeldingen op de nieuwsbrief. 
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Goed nieuws, doorvoeren die aanpassing! Je zou de test omgekeerd nog een 
keer kunnen uitvoeren zodra de veranderingen live staan om aan te tonen dat 
de rode knoppen inderdaad resulteren in een verlies van het aantal clicks. 

ARCHIVEER JE TESTS EN HYPOTHESES 
Eerder spraken we in dit whitepaper over A/B testen als capability van je 
organisatie. Een proces dat je in gang zet dat nu en in de toekomst een 
vaardigheid wordt van jouw bedrijf. Archiveer zoveel mogelijk van wat je hebt 
gedaan en stel dit op een toegankelijke manier beschikbaar voor je collega’s. 
Bewaar in ieder geval de bedachte hypotheses en de resultaten van de test. 
Voeg ook screenshots toe van de oude en nieuwe situatie. Hoe meer uitleg en 
context je kunt geven over je test, hoe beter die te begrijpen is voor anderen. 
Door goed te archiveren kan iedereen later terugzien wat er al precies is 
gedaan en wat wel werkte en wat niet. Zo doen collega’s in de toekomst geen 
dubbel werk en blijft opgedane kennis en ervaring bewaard in de organisatie.  

FASE 4 - DE VERBETERFASE
Van lessen naar actie



OUTRO - CASE EN 
WERKBLAD

Inspireren, maken, leren, verbeteren. Als je in die volgorde werkt en 
aan het eind weer bij het begin begint, bouw je consistent toe naar 
meer leads, meer business en meer omzet voor jouw bedrijf. Met 
testen weet je wat werkt en wat niet, neem je betere beslissingen en 
draag je zelfs bij aan een betere cultuur in jouw bedrijf. 

Om af te sluiten hebben we een case voor je uitgekozen waar we je 
laten zien hoe een kwalitatieve A/B test bij heeft gedragen aan een 
betere branding en positionering.  

Aansluitend vind je een werkblad dat je kunt gebruiken om je A/B test 
op te zetten. Door het werkblad te gebruiken zorg je ervoor dat je aan 
alle aspecten van een A/B test denkt die hier eerder genoemd zijn.  

Succes met het uitvoeren van je tests en veel business toegewenst!

�37



CASE   
LET IT GROW



CASE - LET IT GROW

�39

Let it Grow is een internationaal innovatieplatform. Let it Grow communiceert 
over de waarde van bloemen en planten en heeft het eerste 
incubatieprogramma ter wereld dat ondernemers accelereert die met bloemen 
en planten het stadsleven positief beïnvloeden.

Op de website van Let It Grow is veel informatie te vinden over wat ze doen 
en er is een blog. Op dat blog wordt geschreven over onder andere de 
innovaties die Let It Grow ondersteunt en over de mentoren die betrokken 
zijn bij het programma. Het blog is niet altijd onderdeel geweest van de 
website. Bij de introductie ervan is gelijk een test uitgevoerd om te kijken of 
bezoekers begrepen waar de website over ging en waar Let It Grow voor staat.

Er zijn vervolgens twee varianten gemaakt van de website. Een met een 
tagline en een zonder een tagline. Door middel van kwalitatief A/B testen is 
onderzocht bij welke versie de bezoeker het beste beeld kreeg van het thema

en onderwerp van de site. Er is in deze case gewerkt met de “5 second test” 
van Usability Hub (zie https://usabilityhub.com). Bezoekers kregen één van de 
twee varianten slechts 5 seconden te zien en daarna werd ze gevraagd om op 
te schrijven waar ze dachten dat de website over ging. Op de volgende pagina 
zie je hoe de twee versies eruit zagen.  

Links zie je de variant met tagline (“A journal exposing the value of plants and 
flowers”) en rechts zonder tagline. Wanneer bezoekers gevraagd werd waar ze 
dachten dat de website over ging, liepen de antwoorden per versie behoorlijk 
uiteen. Bij de versie met tagline werd vooral gedacht aan “delivery” en “plant”, 
en bij de versie met tagline was dat “plants”, “gardening”, “blog” en “lifestyle”. 
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In de variant zonder tagline wordt gesproken over “delivery”, maar dat komt 
waarschijnlijk omdat dat woord in de titel van de post bovenaan de website 
staat. Dit is een verkeerde associatie omdat Let It Grow niets met “delivery” te 
maken heeft. Het laat ook zien dat de bezoeker nergens informatie over het 
doel en thema van de site kan halen en dus afgaat op de titel van de post die 
bovenaan staat. Ook wordt het woord “plant” genoemd, wat wel meer in de 
richting komt van wat Let It Grow doet. 

Bij de variant met tagline zie je dat de bezoeker een duidelijker beeld krijgt 
van waar de website over gaat. Weer wordt het woord “plant” (of “plants”) 
genoemd, maar nu ook in combinatie met het woord “gardening”. Dat duidt er 
dus op dat de bezoeker een dieper begrip heeft van waar de site over gaat dan 
bij de eerste variant. Belangrijk is ook het woord “blog”. Dat is een goed teken 
omdat de website met dit nieuwe design ook een blog bevat. Zelfs “lifestyle” 
wordt genoemd, ook een belangrijke positieve associatie voor Let It Grow.

Wat opvalt is dat het woord “delivery” niet meer genoemd werd. Door de 
tagline toe te voegen begrijpt de bezoeker dat “delivery” niet zozeer met Let It 
Grow te maken heeft maar gewoon een topic is van een post op de site. 
Vanzelfsprekend is ervoor gekozen om de variant met de tagline live te zetten. 
Door de tagline krijgt de bezoeker meer en betere associaties met Let It Grow 
dan zonder tagline. De tagline is dus een belangrijk element gebleken om 
duidelijk te maken waar de website over gaat, maar ook om het “merk” Let It 
Grow op de juiste manier te positioneren.

Deze case is zo sterk omdat het laat zien hoe je met simpele middelen en 
kleine wijzigingen tot krachtige verbeteringen kunt komen. Dat is ook het 
mooie van A/B testen: het is een kleine moeite om tot veel resultaat te 
komen. Stapje voor stapje kun je op deze manier je website continu 
verbeteren en optimaliseren. En dat leidt tot een betere branding van je merk 
of product, hogere conversie, meer leads en uiteindelijk meer business!
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Check je bestaande databronnen om te 
kijken wat interessante zaken zijn om te 
testen

STRUIN DOOR JE DATA

Heb je een idee van wat je wilt gaan 
meten? En wat is het doel wat je daarmee 
wilt bereiken?

BEPAAL JE DOEL

WAT HEB JE IN JE DATA GEVONDEN?

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

WAT IS JE DOEL?

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Welke cases van andere bedrijven inspireren? 
Wat hebben zij getest en hoe hebben zij dit 
aangepakt?

ZOEK BEST PRACTICES

NOEM 3 BEST PRACTICES

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

INSPIRATIEFASE

MAAKFASE

LEERFASE

VERBETERFASE
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A l s j e n a a r j e d o e l k i j k t , w e l k e 
meeteenheden zitten daar dan in? En wat is 
de exacte definitie daarvan?

DEFINIEER JE MEETEENHEDEN

Wat is de precieze formulering van je 
hypothese? Zoek je een positief of negatief 
verband? Staan alle meeteenheden erin?

FORMULEER JE HYPOTHESE

WAT IS DE EXACTE DEFINITIE VAN JE 
MEETEENHEDEN?

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

MIJN HYPOTHESE DIE IK GA TESTEN

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Wa t i s d e h u i d i g e w a a r d e v a n j e 
meeteenheden? Maak een lijstje van alle 
meeteenheden en bepaal de huidige waarde 
ervan.

DOE EEN NULMETING

NULMETING VAN MEETEENHEDEN

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

INSPIRATIEFASE

MAAKFASE

LEERFASE

VERBETERFASE
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Hoe lang ga je jouw test runnen? Wat zijn de 
argumenten om te kiezen voor deze looptijd?

DUUR VAN JE TEST

Heb je je test gecheckt op bugs? Heb je op 
verschil lende devices en browsers 
gekeken?

CHECK OP BUGS 

HOE LANG GA JE JE TEST DRAAIEN?

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

BUGS DIE IK BEN TEGENGEKOMEN

Wa t i s d e h u i d i g e w a a r d e v a n j e 
meeteenheden? Maak een lijstje van alle 
meeteenheden en bepaal de huidige waarde 
ervan.

WELKE EXTERNE FACTOREN SPELEN MEE?

NULMETING VAN MEETEENHEDEN

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

INSPIRATIEFASE

MAAKFASE

LEERFASE

VERBETERFASE
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Heb je je tool zodanig ingesteld dat alle data 
ook naar Google Analytics wordt verstuurd?

STUUR JE DATA DOOR NAAR ANALYTICS

Archiveer al je werk op een overzichtelijke 
manier zodat je werk overdraagbaar is en 
toekomstbestendig

ARCHIVEER JE TEST

KOMT JE TESTDATA AAN IN ANALYTICS?

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

HOE HEB JE JE TEST GEARCHIVEERD?

Was je hypothese significant? Zo nee, ga je 
test opnieuw draaien of pas je je hypothese 
aan?

WAT IS DE UITKOMST VAN JE HYPOTHESE?

UITKOMST VAN JE HYPOTHESE

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

INSPIRATIEFASE

MAAKFASE

LEERFASE

VERBETERFASE
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Heb je vragen over A/B testen, heb je interesse in een workshop of 
presentatie of wil je morgen starten met A/B testen maar heb je nog 
wat hulp nodig? Voel je vrij om contact met ons op te nemen! 

Van Ons  
Robert van Eekhout 
Weteringschans 106 
1017XS Amsterdam 

www.van-ons.nl 
robert@van-ons.nl 
020 331 81 77 

WIL JE MEER 
WETEN?

http://www.van-ons.nl
mailto:robert@van-ons.nl

