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Hoofdstuk 1: Over deze handleiding 

1.1 Doel van deze handleiding 

Deze handleiding helpt u met de registratie van campagnes in OTYS. Door UTM tags te 

verwerken in links die verwijzen naar uw site (bijvoorbeeld als u een banner campagne 

uitvoert), bent u beter in staat om de resultaten van uw campagnes te meten. 

 

In deze handleiding staat zowel een uitleg over het gebruik van UTM tags als een uitleg hoe u 

de gegevens die hierdoor in OTYS terecht komen kunt inzien en exporteren. 

1.2 Opbouw van deze handleiding 

Deze handleiding bestaat uit een tweetal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk gaan we in 

op UTM tags. Wat zijn UTM tags, wat zijn de voordelen en hoe kan u ze gebruiken. In het 

tweede hoofdstuk kijken we naar hoe deze gegevens vastgelegd kunnen worden in OTYS en 

hoe u deze gegevens uit OTYS kan halen. 

1.3 Basiskennis 

Bepaalde taken worden in deze handleiding niet toegelicht, omdat deze algemeen tot de 

basiskennis van de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze 

handleiding vallen. Het gaat hierbij met name om de volgende taken: 

 Gebruik van Windows; 

 gebruik van Internet Explorer; 

 basisgebruik OTYS; 

 gebruik Google Analytics; 

 taken die in een van de beschikbare handleidingen staan. 

 

In deze handleiding staan verwijzingen naar de interface van Google Analytics, zoals deze in 

januari 2013 aanwezig was. De interface van Google Analytics kan inmiddels veranderd zijn, 

hier heeft OTYS uiteraard geen invloed op. 

1.4 Commentaar 

Commentaar en reacties op deze handleiding en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail 

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl. 

mailto:handleiding@otys.nl
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Hoofdstuk 2: UTM tags algemeen 

2.1 Bronnen website bezoekers 

Uw website speelt een belangrijke rol in de activiteiten van uw organisatie. Om zoveel 

mogelijk (kwalitatief goede) sollicitanten aan te trekken, zal u waarschijnlijk diverse 

activiteiten ondernemen. Denk hierbij aan SEO (Search Engine Optimization), SEA (Search 

Engine Advertising), adverteren op jobboards, activiteiten op het gebied van Social Media, 

nieuwsbrieven versturen, adverteren op andere websites en overige campagnes. 

 

Als u veel tijd, geld & energie steekt in deze activiteiten is het van belang om het resultaat 

hiervan goed in kaart te brengen. Door goed te weten welke activiteiten u de meeste 

resultaten opleveren kunt u betere beslissingen maken voor toekomstige activiteiten. 

 

Indien u gebruik maakt van Google Analytics dan meet Google Analytics de ‘bron’ (source) 

van deze bezoeker. Deze zijn klassiek in te delen in een drietal hoofdcategorieën: 

 Direct verkeer 

Bijvoorbeeld bezoekers die www.uwdomein.nl in hun browser intikken. 

 Zoekverkeer 

Bijvoorbeeld bezoekers die via Google op uw website komen (zowel via de niet 

betaalde als via de betaalde resultaten). 

 Verwijzingsverkeer 

Bijvoorbeeld bezoekers die via de OTYS website op de pagina over uw bedrijf komen 

en op de link naar uw site klikken. 

 

U kunt deze bronnen in Google Analytics raadplegen via de menu optie Verkeersbronnen 

(Traffic Sources). 

 

Deze drie bronnen stellen u gedeeltelijk in staat om te achterhalen waar uw bezoekers 

vandaan komen. Zo kan u via deze weg bijvoorbeeld prima achterhalen hoeveel bezoekers u 

uit de onbetaalde resultaten van Google krijgt (en u weet daardoor hoeveel u uit SEO haalt) 

en u kunt bijvoorbeeld meten hoeveel bezoekers er via een bepaald jobboard op uw site 

komen. 

 

Bovenstaande drie bronnen hebben echter ook beperkingen. Hiervan geven we enkele 

voorbeelden: 

 U bent niet in goed staat om de bronnen te categoriseren of te specificeren. U ziet 

wellicht wel hoeveel bezoekers er van www.linkedin.com afkomen, maar als u wilt 

weten hoeveel bezoekers u in totaal van Social Media krijgt of hoeveel bezoekers u 

van uw LinkedIn forum krijgt is dit lastig inzichtelijk te brengen.  

 Als u bijvoorbeeld actief bent op Social Media dan kunnen bezoekers rechtstreeks via 

de website van het social medium (bijvoorbeeld www.twitter.com of 

www.linkedin.com) op de link klikken naar uw website. Veel mensen bekijken deze 

berichten echter ook op andere manieren (bijvoorbeeld via een app op hun mobiele 

http://www.uwdomein.nl/
http://www.linkedin.com/
http://www.twitter.com/
http://www.linkedin.com/
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telefoon). Dit kan ervoor zorgen dat u niet weet dat deze persoon van Twitter of 

LinkedIn afkomt, maar zal in de (grote) bak met direct verkeer komen. 

 Als u nieuwsbrieven verstuurt en iemand klikt vanuit Outlook op een link in de 

nieuwsbrief naar uw site, dan zal dit gezien worden als directe bezoeker. Als iemand 

vanuit de webmail applicatie op GMail klikt, dan zal dit gezien worden als een 

bezoeker van de website van GMail. Het is daarmee lastig om te meten welke 

nieuwsbrieven en welke onderdelen in nieuwsbrieven veel ‘kliks’ krijgen. 

 Websites kunnen redirects gebruiken voor hun uitgaande links. Als u bijvoorbeeld 

banners heeft op www.website1.nl en www.website2.nl, dan kan het zijn dat deze 

websites u de bezoekers niet direct doorstuurt (dus dat u in uw statistieken geen 

bezoekers van www.website1.nl of www.website2.nl ziet). Het kan zijn dat bezoekers 

eerst doorgestuurd worden naar een andere site (www.website3.nl) om vervolgens 

direct weer doorgestuurd te worden naar uw site. In zo’n geval kan het zijn dat u in 

uw statistieken alleen maar bezoekers van website 3 ziet en niet weet welke hiervan 

van website 1 & 2 zijn. 

2.2 Wat zijn UTM tags? 

Om betere metingen te doen van de bronnen van uw bezoekers, is het in Google Analytics 

mogelijk om UTM tags te gebruiken. UTM tags zijn codes die u toe kan voegen aan uw URL’s. 

Van het toevoegen van deze code merkt de bezoeker weinig. De bezoeker krijgt gewoon 

dezelfde pagina te zien als deze de URL zonder de UTM tags had bezocht. Deze codes stellen 

Google Analytics echter in staat om de bron van de bezoeker te bepalen. 

 

Er zijn vijf UTM tags die hiervoor gebruikt worden: 

 utm_source (verplicht) 

Hiermee geeft u de bron/referrer aan. Dit kan bijvoorbeeld twitter, linkedin, google of 

nieuwsbrief201307 zijn. 

 utm_medium (verplicht) 

Hiermee geeft u het marketing medium aan. Dit kan bijvoorbeeld socialmedia, 

nieuwsbrief of banner zijn. 

 utm_campaign (verplicht) 

Hier geeft u de campagne naam aan. Dit kan bijvoorbeeld eindejaarsactie, 

vacatureupdate of membergetmemberactie zijn. 

 utm_term: 

Indien u een (SEA) campagne opzet gericht op verschillende trefwoorden, kunt u hier 

het gebruikte trefwoord opgeven. 

 utm_content 

Indien u een campagne naar verschillende inhoud laat leiden (u heeft bijvoorbeeld 

een banner op vacatures.pagina.nl verkocht en heeft afgesproken dat de helft van de 

kliks naar uw homepage en de andere helft naar uw vacaturepagina geleid wordt), 

kunt u hier aangeven naar welke content gelinkt wordt. 

 

Het verkeer dat via Google Analytics via UTM tags gemeten wordt krijgt als bron Campagne. 

http://www.website1.nl/
http://www.website2.nl/
http://www.website1.nl/
http://www.website2.nl/
http://www.website3.nl/
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2.3 Hoe gebruik je UTM tags? 

Het is in principe mogelijk om deze tags zelf toe te voegen aan een URL, maar er is ook een 

tool van Google die u in staat stelt om eenvoudig een URL met UTM tags aan te maken: 

 

http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=nl&answer=1033867 

 

Via bovenstaande pagina geeft u het originele adres op, geeft u de gewenste UTM tags op en 

klikt u op de knop URL genereren. Er zal vervolgens onderin een URL verschijnen met UTM 

tags die u voor de campagne kunt gebruiken. Een voorbeeld van een URL met UTM tags is: 

 

http://www.jobgenius.nl/?utm_source=test&utm_medium=test&utm_campaign=test 

 

Deze URL zal de homepage van www.jobgenius.nl weergeven, echter zal Google Analytics 

weten dat de bron van deze bezoeker ‘test’ is, dat het medium van deze bezoeker ‘test’ is en 

dat de campagne van deze bezoeker tevens ‘test’ is. 

 

Het handmatig aanmaken van dit soort URL’s is natuurlijk relatief veel handwerk, maar dit 

maakt het achterhalen van de bronnen van uw bezoekers dus wel een stuk inzichtelijker. 

Omdat deze UTM tags door veel partijen worden gebruikt voegen veel tools & services deze 

UTM tags tegenwoordig automatisch toe. Als u bijvoorbeeld via Twitterfeed (www.twitterfeed) 

automatisch berichten op uw Twitter, Facebook & LinkedIn account plaatst worden er 

standaard UTM tags meegegeven aan iedere URL. 

 

 

In principe bent u geheel vrij met het bepalen van de benamingen van de UTM 
bron, medium, campagne, trefwoord & content. Zorg echter wel voor een 
consistent gebruik. Alsu bij bron zowel ‘linkedin’ als ‘LinkedIn’ gebruikt, wordt 
dit namelijk als twee verschillende bronnen weergegeven in Analytics. 

 

2.4 Voorbeeld gebruik UTM tags 

Om bovenstaande wat ‘levendiger’ te maken gebruiken we een voorbeeld. Job Genius heeft 

een eindejaaractie en wil via LinkedIn, Twitter en een tweetal nieuwsbrieven bezoekers naar 

de homepage van Job Genius leiden. Hiervoor heeft Job Genius de volgende URL’s gemaakt 

via de tool van Google: 

 

URL zonder UTM tags: http://www.jobgenius.nl 

 

LinkedIn: Bron ‘linkedin’, medium ‘socialmedia’, campagne ‘ej2012’ 
http://www.jobgenius.nl/?utm_source=linkedin&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=ej2012 

 

Twitter: Bron ‘twitter’, medium ‘socialmedia’, campagne ‘ej2012’ 
http://www.jobgenius.nl/?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campagin=ej2012  

 

http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=nl&answer=1033867
http://www.jobgenius.nl/?utm_source=test&utm_medium=test&utm_campaign=test
http://www.jobgenius.nl/
http://www.twitterfeed/
http://www.jobgenius.nl/
http://www.jobgenius.nl/?utm_source=linkedin&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=ej2012
http://www.jobgenius.nl/?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campagin=ej2012
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Nieuwsbrief 1: Bron ‘nieuwsbrief1’, medium ‘nieuwsbrief’, campagne ‘ej2012’ 
http://www.jobgenius.nl/?utm_source=nieuwsbrief1&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campagin=ej2012  

 

Nieuwsbrief 2: Bron ‘nieuwsbrief2’, medium ‘nieuwsbrief’, campagne ‘ej2012’ 
http://www.jobgenius.nl/?utm_source=nieuwsbrief2&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campagin=ej2012  

 

De betreffende URL’s worden geplaatst op LinkedIn, Twitter en in beide nieuwsbrieven. 

Uiteindelijk wordt er 200x geklikt op de LinkedIn link, 100x geklikt op de Twitter link, 450x 

geklikt op de link uit de eerste nieuwsbrief en 250x geklikt op de link uit de tweede 

nieuwsbrief. De volgende statistieken zijn dan via Google Analytics te raadplegen. 

 

Campagne 

1000 bezoekers via campagne ‘ej2012’ (komt in alle URL’s voor) 

 

Medium 

300 bezoekers via medium ‘socialmedia’ (komt in URL’s LinkedIn & Twitter voor) 

700 bezoekers via medium ‘nieuwsbrief’ (komt in URL’s Nieuwsbrief 1 & Nieuwsbrief 2 voor) 

 

Bron 

200 bezoekers via bron ‘linkedin’ (komt in URL LinkedIn voor) 

100 bezoekers via bron ‘twitter’ (komt in URL Twitter voor) 

450 bezoekers via bron ‘nieuwsbrief1’ (komt in URL Nieuwsbrief 1 voor) 

250 bezoekers via bron ‘nieuwsbrief2’ (komt in URL Nieuwsbrief 2 voor) 

2.5 Resultaten bekijken in Google Analytics 

Nadat u de URL’s met UTM tags heeft aangemaakt en deze gebruikt heeft in uw campagnes, 

is het mogelijk om via Google Analytics de resultaten te bekijken via de volgende stappen: 

 Open de Google Analytics rapportage van uw website 

 Klik in het menu bovenin op Standaardrapporten (Standard Reporting) 

 Klik in het menu aan de linkerzijde op Verkeersbronnen (Traffic Sources) 

 Klik in het submenu dat opent op Bronnen (Sources) 

 Klik in het sub submenu dat opent op Campagnes (Campaigns) 

 

Via de optie Primaire dimensie kunt u aangeven van welke UTM tag (bron, medium, 

campagne, trefwoord of content) u de statistieken wilt zien. Voor verder gebruik van de UTM 

tags in Google Analytics kunt u kijken in de helpfunctie van Google Analytics. 

 

 

Het bovengenoemde gebruik van UTM tags is niet specifiek voor OTYS. Indien u 
verdere ondersteuning wilt met deze zaken dan kan u de helpfunctie van 
Google Analytics raadplegen. U kunt ook contact opnemen met een Business 
Advisor van OTYS om te zien of wij u hier verder in kunnen ondersteunen. 

 

http://www.jobgenius.nl/?utm_source=nieuwsbrief1&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campagin=ej2012
http://www.jobgenius.nl/?utm_source=nieuwsbrief2&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campagin=ej2012
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Hoofdstuk 3: UTM tags registratie in OTYS 

3.1 Waarom UTM tags registreren in OTYS? 

In hoofdstuk 2 heeft u kunnen lezen wat UTM tags zijn, wat de voordelen van het gebruik zijn 

en hoe u deze gegevens in Google Analytics kunt inzien. Indien u gebruik maakt van UTM 

tags, dan kunt u van iedere campagne in Google Analytics zien hoeveel bezoekers deze u 

heeft opgeleverd. Als u ook ‘doelen’ heeft ingesteld kunt u ook zien hoeveel sollicitanten 

iedere campagne heeft opgeleverd. Stel: Campagne A levert u 2.000 bezoekers op en 

Campagne B levert u 5.000 bezoekers op. In de basis lijkt Campagne B succesvoller dan 

Campagne A. Als u via Google Analytics vervolgens echter ziet dat Campagne A u 200 

sollicitaties heeft opgeleverd en Campagne B u 100 sollicitaties heeft opgeleverd, dan lijkt 

Campagne A weer succesvoller. Op deze manier kunt u tot een bepaald niveau het succes 

van de campagne in Google Analytics meten. 

 

Het nadeel hiervan is dat u niet de kwaliteit van de sollicitanten kunt meten. Door deze UTM 

tags ook per sollicitant in OTYS te registreren kunt u dit wel. Op die manier kunt u 

bijvoorbeeld achterhalen dat van de 200 sollicitanten van Campagne A er 190 direct zijn 

afgewezen en er 1 geplaatst/aangenomen is; terwijl van de 100 sollicitanten van Campagne B 

er 50 direct zijn afgewezen en er 10 geplaatst/aangenomen zijn. In dat geval is Campagne B 

dus (toch) succesvoller. 

3.2 Wijze van meten UTM tags 

Indien een bezoeker via een link met UTM tags op uw site binnenkomt en wij de registratie 

van UTM tags hebben geactiveerd, worden deze gedurende het websitebezoek door ons 

bewaard. Als de kandidaat gedurende dit bezoek solliciteert (een open sollicitatie of een 

gerichte sollicitatie), dan zullen wij de betreffende UTM tags opslaan. Deze UTM tags worden 

op twee ‘niveaus’ opgeslagen: 

 Op kandidaat niveau: Op het moment dat de kandidaat nog niet in uw systeem 

aanwezig is en zich registreert. 

 Op sollicitatie niveau: Op het moment dat de kandidaat solliciteert op een vacature. 

 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een banner plaatst op een website en dat naar aanleiding van 

deze banner (mét UTM tags) een kandidaat op uw site komt en solliciteert op een vacature. 

Omdat de kandidaat nog niet in uw systeem staat (en zich dus registreert) worden de UTM 

tags zowel in het kandidaat record, als in het sollicitatierecord opgeslagen. Een maand later 

tikt de kandidaat het adres van uw website in (zonder UTM tags) en solliciteert op een tweede 

vacature. Er worden voor dit sollicitatierecord dan ook geen UTM tags vastgelegd. Weer een 

maand later solliciteert de kandidaat via een Twitter bericht (mét UTM tags) op een derde 

vacature. De UTM tags van de kandidaat zijn dan nog steeds van de banner (de originele bron 

van de kandidaat), de UTM tags van de eerste sollicitatie zijn ook nog steeds van de banner, 

de UTM tags van de tweede sollicitatie zijn nog steeds leeg en de UTM tags van de derde 

sollicitatie zijn van het Twitter bericht. 
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Op deze manier is het dus mogelijk om op allerlei verschillende niveaus de bron van 

sollicitaties te meten. Uiteraard kan u zelf bepalen hoe gedetailleerd u met deze gegevens 

omgaat, maar het is uiteraard fijn dat deze gegevens in ieder geval beschikbaar zijn. 

3.3 Raadplegen UTM tags per sollicitatie 

Zoals hierboven aangegeven worden UTM tags zowel op kandidaat niveau als op sollicitatie 

niveau geregistreerd. Om deze gegevens per kandidaat of sollicitatie in te zien, neemt u de 

volgende stappen: 

 

UTM tags op kandidaat niveau raadplegen 

 Open uw Kandidaat Manager 

 Zoek & open de kandidaat waarvan u de UTM tags wilt raadplegen 

 Open de personalia van de kandidaat 

 Ga naar het tabblad Uitgebreid 

 Helemaal aan de rechterkant van het scherm ziet u de vijf UTM velden staan 

 

 
Afbeelding 3.3.1 UTM tags op kandidaat niveau 

 

Indien de velden herkend zijn bij de kandidaat registratie dan zijn de opgegeven velden 

ingevuld en zijn alle velden uitgegrijsd (zodat u deze niet aan kunt passen). Indien de velden 

niet herkend zijn bij de kandidaat registratie dan zijn de opgegeven velden leeg en zijn de 

velden niet uitgegrijsd, zodat u deze eventueel handmatig alsnog kunt invullen. 

 

UTM tags op sollicitatie niveau raadplegen 

 Open uw Vacature Manager 

 Zoek & open de vacature waar de kandidaat op heeft gesolliciteerd 

 Klik bovenin op de knop Kandidaten 

 Zoek & open de sollicitatie waarvan u de UTM tags wilt raadplegen 

 Ga naar het tabblad UTM tags 

 In dit tabblad ziet u de vijf UTM velden staan 

 

Ook hier geldt dat indien de velden herkend zijn bij de sollicitatie dan zijn de opgegeven 

velden ingevuld en zijn alle velden uitgegrijsd (zodat u deze niet aan kunt passen). Indien de 

velden niet herkend zijn bij de sollicitatie dan zijn de opgegeven velden leeg en zijn de velden 

niet uitgegrijsd, zodat u deze eventueel handmatig alsnog kunt invullen. 
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Afbeelding 3.3.2 UTM tags op sollicitatie niveau 

3.4 Exporteren van UTM tags 

In veel gevallen wil u analyses maken van hoe succesvol bepaalde campagnes zijn geweest. 

In zo’n geval wil u uiteraard niet iedere kandidaat en sollicitatie individueel moeten openen 

om de bron te kunnen zien. Daarom hebben wij deze UTM tags ook beschikbaar gesteld in de 

Exportprofielen in de Kandidaat Manager. 

 

In de reguliere lijst met kandidaten (waar u per regel één kandidaat ziet) zijn de volgende 

exportvelden aanwezig: 

 Kandidaat UTM source 

 Kandidaat UTM medium 

 Kandidaat UTM campaign 

 Kandidaat UTM term 

 Kandidaat UTM content 

 

In de lijst met gekoppelde kandidaten (waar u per regel één koppeling tussen een specifieke 

kandidaat en een specifieke vacature ziet) zijn de volgende exportvelden aanwezig: 

 Kandidaat UTM source 

 Kandidaat UTM medium 

 Kandidaat UTM campaign 

 Kandidaat UTM term 

 Kandidaat UTM content 

 Koppeling UTM source 

 Koppeling UTM medium 

 Koppeling UTM campaign 

 Koppeling UTM term 

 Koppeling UTM content 
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Afbeelding 3.4.1 UTM tags in exportprofielen 

 

Een verdere uitleg voor het maken van exportprofielen staat vermeld in de Key user-

handleiding. 

 

Met dank aan deze velden en reeds bestaande velden (zoals statussen of bijvoorbeeld het 

veld Portaal) bent u in staat om analyses te maken over uw campagnes. Hierbij is het 

uitgangspunt uiteraard de gegevens die u naar voren wilt krijgen en is het afhankelijk van 

hoe uw statussen zijn ingericht. 

 

Als voorbeeld kan u bijvoorbeeld een exportprofiel maken op kandidaat niveau met de velden 

Inschrijfdatum, Status & Kandidaat UTM campaign. Vervolgens kunt u in Excel via filters 

bijvoorbeeld kijken hoeveel kandidaten er zich in 2012 hebben ingeschreven, op dit moment 

status ‘Geplaatst’ hebben en Kandidaat UTM campaign ‘zomeractie’ hebben. 

 

 

Het maken van dergelijke analyses kan wat denkwerk gebruiken. Indien u 
verdere ondersteuning wilt met deze zaken dan kan u contact opnemen met 
een Business Advisor van OTYS. Wij kijken graag met u mee om te zien of en 
hoe wij u hier verder in kunnen ondersteunen. 

 

 


