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Achtergrond Thijs Wolters
2009 - 2012 - Daisycon
Werkzaam voor affiliate netwerk Daisycon. Verantwoordelijk voor alle telecom en energie affiliate 
programma’s. Klanten: Nuon, KPN, Belsimpel, Energiedirect, Mobiel.nl en vele andere. 

Telecom en Energie waren in deze periode de grootste channels van Daisycon. 

2012 - 2013 - Sanoma Media
E-mail en Affiliate Marketeer voor 123tijdschrift.nl en Nationale Tijdschriftenbon. 

2014 - 2019 - Freelance Affiliate Marketeer
Gestart als freelance affiliate marketeer

Affiliate programma’s opgestart
GSMweb.nl, Vastelastenbond.nl, Makro Kerstpakketten

Affiliate programma’s geoptimaliseerd voor
Qurrent, Reaal, Zwitserleven, Rotterdam The Hague Airport, De Persgroep, Pure Energie, Agu, 
Dealdonkey, Manutan, Macintosh Groep, Centralpoint, Oxxio, Philips, Geldshop, Engie
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Samenwerking Affiliate Netwerk
Een goed affiliate netwerk kan het verschil maken tussen een slecht lopend affiliate programma en 
een succesvol programma. 

Waar moet je op letten bij de selectie van een netwerk?

1 - Expertise affiliate netwerk
Jij verkoopt kleding via het internet. Dan is het prettig als het affiliate netwerk kennis heeft van de 
fashion industrie.

Je kan dit zien door op de website van het netwerk te kijken welke kledingmerken ze op dit moment 
als klant hebben. Hebben ze een groot portfolio aan fashion klanten?

Dan kan je aannemen dat de belangrijke mode affiliates aangesloten zijn bij dit netwerk. Daarnaast 
kunnen de accountmanagers van het netwerk je beter adviseren als ze groot zijn in de mode.

Ze hebben gezien wat werkt en wat niet werkt. Hiervan kan je profiteren als je voor een affiliate 
netwerk kiest die een expert is binnen jouw branche.

2 - Kosten netwerk
Als je een voorstel opvraagt bij een affiliate netwerk dan zijn er: Opstartkosten
 / License Fees / Netwerk Marge of netwerkopslag / hostingkosten.

Zorg dat je duidelijk hebt wat de kosten zijn en of dit past binnen de marges 
van jouw bedrijf. Zet een reminder in je agenda wanneer het contract afloopt. 
Dit is een moment om te onderhandelen over de financiële voorwaarden.
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3 - Proactiviteit netwerk
Gaat het netwerk op dit moment actief op zoek naar nieuwe affiliates voor jou? Geeft het netwerk 
antwoord op vragen van affiliates?

Krijg je regelmatig tips ter optimalisatie? Doet het netwerk een benchmark waarin je kan zien hoe je 
het doet t.o.v de concurrent? etc. etc. 

Werk samen met een pro actief netwerk. Dit is de manier om samen het optimale uit jouw 
programma te halen. 

4 -Interface en technologie affiliate netwerk
Hoe ziet de interface eruit? Kan je hier voldoende statistieken uithalen voor je eigen analyses? Vind 
je dit zelf prettig werken? Vinden de affiliates het prettig werken?

Daarnaast zijn er affiliate netwerken die tools ontwikkelen voor adverteerders en affiliates. Informeer 
wat het netwerk doet op gebied van tooling en technologische ontwikkeling.
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Tips en Acties
1 - Onderzoek de expertise van de netwerken. Bij welk netwerk zitten jouw directe concurrenten. 
Onderzoek of de kennis van jouw huidige netwerk voldoende aansluit bij jouw product. 
2 - Wees je bewust van de kosten die je betaalt aan het netwerk. Zet een reminder in je agenda 
wanneer het contract afloopt. Dit is een moment om te onderhandelen over de financiële 
voorwaarden.
3 - Werk samen met een pro actieve account managers. 
4 - Werk samen met een netwerk die technologisch voorop loopt. Worden er tools ontwikkeld die 
affiliates helpen om meer sales te doen? 



Netwerk
Voorwaarden

Netwerk Voorwaarden
Onder de netwerk voorwaarden vallen de financiële voorwaarden die een netwerk vraagt voor zijn 
diensten. Er wordt gewerkt met verschillende soorten kosten, voorbeelden hiervan zijn: kosten per 
transactie, licentie fee, traffic fee, opstartkosten.

1 - Onderzoek of jouw netwerk kosten marktconform zijn
Bereken 1 x per jaar hoeveel het geld het netwerk heeft verdiend aan het affiliate programma. 
Onderzoek of dit marktconform is. Onderhandel over de kosten per transactie. 

Elke euro die je hierin bespaart kan worden kan extra aan de affiliate worden gegeven. Een 
hoge commissie leidt tot een prominentere promotie en meer aantallen. 

2 - Marge vs Opslag
Wees je bewust van het verschil tussen marge en opslag. Netwerken communiceren een marge. Dit 
kan een vertekend beeld geven van de daadwerkelijke kosten per sale. Reken daarom altijd terug 
naar een netwerk opslag voor een helder beeld. (uitleg verschil marge / opslag)

Tips en Acties
1 - Benchmark contractvoorwaarden
2 - Stel een netwerkpitch op onderhandel over de financiële voorwaarden 
3 - Wees je bewust van het verschil tussen marge en opslag

https://affiliateacademy.info/netwerkmarge-vs-netwerkopslag/
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Netwerk Pitch
Als uit analyse van de netwerken blijkt dat er opnieuw gekeken moet worden naar de samenwerking 
kan er een netwerkpitch worden opgesteld. 

1 - Wat is een Netwerk Pitch?
De netwerken komen met een voorstel waarin ze uitleggen hoe ze het programma kunnen laten 
groeien. Op basis van deze vernieuwde voorstellen kan er worden bepaald met welke netwerken de 
samenwerking kan worden voortgezet. 

2 - Hoe pak je dit aan?
De bestaande netwerken en mogelijke nieuwe netwerken worden gevraagd om een voorstel te 
schrijven voor een (hernieuwde) samenwerking. Hierin wordt gevraagd naar de plannen van het 
netwerk om het programma extra onder de aandacht te brengen en onder welke voorwaarden ze dit 
kunnen doen. 

Daarnaast is een pitch een goede manier om te kijken welk netwerk 
bereid is om tijd te investeren in de programma’s. Een belangrijk onderdeel
van het succes van een programma is de tijd en aandacht die het netwerk
in de campagne steekt. 

Op basis van de voorstellen wordt er bepaald met welke netwerken de 
samenwerking wordt doorgezet.
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Netwerk Pitch
3 Belangrijke vragen om te stellen aan een nieuw netwerk
1 - Wat kunnen wij verwachten van het accountmanagement? Wat gaat het 
netwerk doen om het optimale uit het programma te doen?
2 - Hoe wordt de kwaliteit (tegengaan fraude) gewaarborgd?
3 - Kunnen jullie een inschatting doen van de aantallen?

Tips en Acties
1 - Onderzoek of het huidige netwerk het onderste uit de kan haalt voor jouw campagne. 
2 - Niet tevreden: Ga in gesprek met jouw netwerk en  bespreek wat er beter kan. 
3 - Ga samen met je netwerk aan de slag met de optimalisatie mogelijkheden. 
4 - Mocht dit na 4 maanden niet leiden tot een verbetering informeer bij concurrerende netwerken of 
zij kansen zien voor een samenwerking.
5 - Vraag de netwerken om een voorstel. Bepaal op basis van de voorstellen met wie de 
samenwerking wordt voortgezet. 
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Vindbaarheid Programma
Affiliates zoeken in de systemen van de netwerken naar campagnes om op te nemen.  

Het is essentieel dat jouw affiliate programma goed gevonden wordt binnen deze systemen om er 
voor te zorgen dat zoveel mogelijk relevante affiliates het programma gaan promoten.

1 - Ranking Netwerken
De netwerken Daisycon, Tradetracker en Awin maken gebruik van een eigen opgestelde ranking. Het 
is goed om uit te zoeken hoe de vindbaarheid van jouw programma is. Maak een affiliate account 
aan (vraag aan het netwerk om jouw affiliate account goed te keuren). Op deze manier kan je zien op 
welke manier jouw programma zichtbaar is voor de affiliates. 

Je kan niet direct invloed uitoefenen op de zichtbaarheid. Maar vraag het netwerk of ze de 
vindbaarheid kunnen verbeteren (als dit niet naar wens is). 

2 - Promotie Eigen Website
Het is mogelijk om op jouw website  een pagina te maken ter promotie van jouw affiliate 
programma. Dit is een extra promotietool voor de campagne en kan helpen om meer 
affiliates te werven.

Tips en Acties
1 - Controleer regelmatig de vindbaarheid van de campagne binnen de 
netwerken 
2 - Zorg dat je binnen de netwerken op relevante zoekwoorden gevonden wordt.
3 - Vergelijk de campagne positie met de concurrentie 
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4 - Zoek samen met de netwerken naar mogelijkheden voor meer aandacht 
5 - Promoot het programma op de eigen website

Voorbeeld Performance Score
Hieronder is een voorbeeld te zien van hoe de zichtbaarheid van de energie affiliate programma’s 
van het netwerk daisycon eruit ziet. Dit is een screenshot van de affiliate interface. Als een affiliate 
zoekt naar energie programma’s dan krijgt hij of zij onderstaande te zien. 

Vandebron zal veel meer nieuwe aanmeldingen ontvangen dan Greenchoice. 
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Voorbeeld Promotie op eigen Website
Hieronder is een voorbeeld te zien van de pagina van Wehkamp en Bol.com. In de footer van 
bol.com en wehkamp.nl staat een link naar deze pagina. 

Bekijk hier de pagina’s:

https://www.wehkamp.nl/partners
https://www.bol.com/nl/m/partner-programma

https://www.wehkamp.nl/partners
https://www.bol.com/nl/m/partner-programma
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Concurrentie
Het is goed om te onderzoeken op welke manier jouw directe concurrenten affiliate marketing 
inzetten. Als je weet wat de affiliate vergoeding is, de actie, cookietijd kan je een inschatting maken 
waar je je op kan onderscheiden. 

1 - Onderzoek de Programma Voorwaarden
Bij de meeste netwerken (daisycon, tradetracker, awin) is het mogelijk om een groot deel van de 
programma voorwaarden op de website van het netwerk  in te zien. Klik op de links onder de 
netwerken voor de overzichten hiervan.

Voor alle informatie is het handig om je aan te melden als affiliate. Je kan dan binnen de interface 
van het netwerk de voorwaarden van de concurrenten bekijken. Daarnaast kan je je aanmelden voor 
de nieuwsbrieven. Zo kan je in de gaten houden wat de concurrenten voor nieuws sturen aan de 
affiliates.  

Waar kan je naar kijken?

Commissie: Hoe hoog is de affiliate commissie van de concurrent? 
Maakt de concurrentie gebruik van een staffel?

Cookietijd: Hoe lang is de cookietijd? Dus hoe lang na een 
affiliate klik wordt de commissie nog toegekend aan de affiliate. 

Soorten affiliates: Wat zijn de regels rondom e-mail marketing. 
Zijn kortingscode sites en cashback sites toegestaan. 

https://www.daisycon.com/nl/campagnezoeker/
https://tradetracker.com/nl/campaigns/nl/
https://www.awin.com/nl/publishers/adverteerder-directory
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Reden van afkeur: Wat zijn de redenen dat een transactie afgekeurd  kan worden?

Acties: Welke consumentenacties en affiliate acties worden gepusht binnen het affiliate kanaal van 
de concurrent? Zijn er speciale affiliate consumentenacties actief? (dus een propositie die alleen 
door affiliates wordt gepromoot)

Banners: Hoe zijn de banners opgemaakt? Zijn er actiematige bannersets? Of alleen algemene 
banners? 

Landingspagina’s: Wordt er gebruik gemaakt van aparte affiliate landingspagina’s? 

Nieuws: Hoe vaak wordt er een nieuwsbericht gestuurd door de concurrent? Wat staat hierin?

2 - Praat met de Netwerken
De accountmanagers van de netwerken hebben veel informatie over de markt. Ze kunnen geen 
bedrijfsgevoelige informatie delen van jouw concurrent. Maar ze kunnen wel in algemeenheden 
spreken. 

Ga in gesprek met de accountmanagers. Vragen die je kan stellen zijn:

Waar staat ons programma ten opzichte van de concurrenten?
Wat doet de concurrent beter?
Waar kunnen we op optimaliseren?

Wees je in een gesprek met een netwerk bewust van dat zij verdienen per transactie.
Vaak krijg je hierdoor een advies van een netwerk om de commissie te verhogen. 
Prik hier doorheen en vraag door. 
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3 - Ga in gesprek met jouw affiliates
Affiliates zijn branche specialisten. De top affiliates weten precies welke acties converteren en welke 
niet. Daarnaast weten ze veel over jouw directe concurrenten. Ga met ze in gesprek.

Door een relatie op te bouwen met jouw belangrijkste partners kan je veel informatie terug 
krijgen over de markt en de concurrenten. 

4 - Kijk naar de ranking binnen de netwerken
In het hoofdstuk vindbaarheid wordt dit ook genoemd. De netwerken maken gebruik van een eigen 
ranking. Programma’s met een goede performance staan hoger. Je kan hier niet direct invloed op 
uitoefenen maar het geeft een beeld van hoe je scoort ten opzichte van de concurrenten. 

Bekijk jouw positie binnen de netwerken en vraag aan het netwerk hoe dit verbeterd kan worden.

Conclusies
Je kan heel veel informatie vinden over jouw concurrenten. Verzamel deze 
informatie en onderzoek binnen welke gebieden jouw programma zich 
kan onderscheiden. 

1 - Kan jij meer commissie bieden? 
2 - Bouw je aparte affiliate landingspagina’s?
3 - Heb je scherpere consumentenacties?
4 - Sta jij wel cashbacksites toe maar jouw concurrent niet?
5 - Heeft jouw programma een gunstiger afkeur beleid?
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Door de concurrentieanalyse weet je wat de sterktes en zwaktes zijn van jouw programma. 
Optimaliseer de zwaktes en gebruik de usp’s (sterktes) om affiliates te overtuigen de promotie 
op te starten. 

Tips en Acties
1 - Onderzoek de programma voorwaarden van de concurrentie
2 - Bepaal waar je je op wilt onderscheiden van de concurrentie (prijs, voorwaarden, service, 
communicatie)
3 - Informeer bij de affiliates wat er beter kan en hoe de concurrentie het doet.
4 - Informeer bij de netwerken wat er beter kan en hoe de concurrentie het doet. 
5 - Op welke punten presteer je minder goed dan de concurrent, optimaliseer waar mogelijk. 
6 - Op welke punten presteer je beter dan de concurrent, gebruik deze usp’s om meer affiliates aan 
te sluiten. 
7 - Onderzoek of er manieren zijn om de ranking binnen het netwerk te verbeteren.
8 - Ga actief op zoek naar de top affiliates van de concurrent en onderhandel met ze voor een betere 
positie
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Affiliate samenwerking
1 Onderzoek jouw top affiliates
Bekijk in het affiliate systeem wie de top 10 affiliates van jouw programma zijn. Dus de affiliates die 
de meeste sales aanleveren. Hier wil je een goede samenwerking mee. Bekijk deze websites en 
onderzoek op welke wijze er promotie wordt gedaan?

Naar welke pagina van jouw webshop wordt er verkeer gestuurd? Welk banner materiaal wordt er 
ingezet?

Kloppen de teksten en de acties die er op dit moment gecommuniceerd worden. Kortom ga op zoek 
naar optimalisaties.

2 Neem contact op met de best presterende affiliates
Bel jouw top affiliates op, of spreek met ze af. Noem de optimalisaties die jij bij punt 1 hebt 
gevonden. Door open het gesprek aan te gaan kan je veel leren. Je zult namelijk van de affiliate 
horen waarom hij of zij bepaalde beslissingen heeft genomen.

Een voorbeeld

Jij ziet dat jouw top affiliate al haar verkeer stuurt naar de bestelpagina
op jullie shop. Terwijl jij voor het affiliate kanaal een hele mooie 
actiepagina hebt gemaakt. De affiliate geeft als reden dat er op de 
actiepagina een telefoonnummer staat.
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De affiliate is bang dat hij zijn sale verliest aan de klantenservice die de order telefonisch voor de 
klant af rond, waardoor de affiliate sale niet wordt gemeten.

Dit is een probleem dat eenvoudig opgelost kan worden.  Door bijvoorbeeld de klantenservice de 
verkoop telefonisch te laten begeleiden en niet vanuit kantoor te verwerken. 

Je komt hier pas achter als je onderzoek doet naar de manier van promotie van jouw affiliates, en 
hier vervolgens met de affiliate over in gesprek gaat.

3 Vraag om feedback
Succesvolle affiliates zijn conversie experts. Ze weten precies wat werkt en wat niet werkt. Dit komt 
omdat ze dag in dag uit bezig zijn met het doorsturen van zo relevant mogelijk verkeer.

Door feedback te vragen kan je veel waardevolle informatie krijgen. Zo ontstaat er een relatie. Je laat 
zien dat je de mening van de affiliate belangrijk vindt. Gevolg hiervan is dat je meer voor elkaar krijgt.

Mogelijke vragen die je kan stellen zijn:

Wat vind je van onze acties? 
Werkt het promotiemateriaal voor jullie? 
Wat doet de concurrent beter? 
Mis je iets op de landingspagina?
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5 Deel informatie
Een eenzijdig gesprek waarin de affiliate tips geeft over wat jij als webshop eigenaar beter kan doen 
zal niet leiden tot een relatie.

Daarnaast zullen weinig affiliates hier tijd voor vrij willen maken. Je maakt in dit geval meer gebruik 
van de kennis van een affiliate zonder dat je iets teruggeeft.

Samengevat: kennis delen is de sleutel tot een goede affiliate samenwerking.  

Deel informatie over:

Welke producten lopen het hardst? 
Wat is het conversiepercentage? 
Welke mogelijkheden zijn er voor acties? 
Hoe ziet de marketing kalender eruit?

6 Maak exclusieve afspraken

De affiliate wil meer commissie verdienen en jij wil meer sales op jouw 
website. Ga op zoek naar kansen om voor beide partijen de aantallen te 
verhogen door middel van deals.

1 Hogere commissie voor meer promotie. Geef de affiliate 8 % in 
plaats van 5% commissie maar vraag in ruil hiervoor een maandelijkse 
mailing of een betere positie op de website.

2 Maak speciaal promotiemateriaal voor de affiliate of een custome 
made landingspagina in ruil voor extra promotie.
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3 - Wat kan de partner doen met een exclusieve kortingscode. Hoeveel extra traffic en sales 
verwacht hij te kunnen doen? 
4 - Kan er een exclusieve consumenten deal voor een grote partner worden gemaakt. In ruil voor een 
toppositie op de homepage of een mailing naar het hele e-mail bestand. 

Tips en Acties
1 - Onderzoek jouw top 20 affiliates. Verbetering van de promotie van deze partners leidt direct tot 
meer sales. 
2 - Ga met de beste partners in gesprek en bouw een relatie op. 
3 - Vraag om feedback. Wat hebben jouw affiliates nodig om meer sales te doen. Ga actief aan de 
slag met de tips die je krijgt. 
4 - Deel informatie over jouw best lopende producten. Best converterende landingspagina’s etc. 
5 - Maak deals. Er worden veel 1 op 1 deals gemaakt met affiliates. Zorg ervoor dat de afspraken 
duidelijk zijn. Geeft je meer commissie, vraag hier dan ook wat voor terug. Dit kan in de vorm van 
een betere positie positie op de site. Een maandelijks terugkerende mailing etc. 
6 - Hou bij het bepalen van de affiliate commissie ruimte over voor deals. Hou marketing budget over 
om 1 op 1 deals te sluiten. 
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Promotiemateriaal
Affiliate marketing is een actiematig kanaal. Affiliates verdienen alleen een commissie als er een 
transactie wordt afgesloten. Het bannermateriaal zal daarom altijd conversie gericht moeten zijn. 

1 Meest gebruikte banner
De meest gebruikte banner is de 500x500. 

Binnen affiliate marketing zijn veel e-mail en cashback partijen die mailingen versturen. Deze partijen 
maken gebruik van dit formaat. 

Tip: Zorg voor 1 algemene 500 bij 500 banner van jouw webshop en 1 actiematige die 1 x in de 
maand wordt aangepast aan de actie. Op deze manier kunnen de e-mail publishers ten alle tijden 
een mailing voor jouw versturen. 

2 Call to Action
In de banner zal gevraagd moeten worden om een actie. Voorbeelden hiervan zijn: Bestel nu / Koop 
nu / Bekijk de deal / Ga naar de website. 
                                                                                            

De eerste banner op het internet met call to action :-)
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3 Aflopende actie
Door aan te geven dat het om een tijdelijke actie gaat zal een aankoop niet worden uitgesteld.

De urgentie om te klikken en tot aankoop over te gaan wordt verhoogt. Dus teksten zoals-> Tijdelijke 
actie / Tijdelijke aanbieding / Op=op / in de banner kunnen het gevoel van urgentie verhogen en de 
kans op meer sales verhogen.

4 Deel de usp’s
Waarom is jouw webshop of product het beste? Wat zijn de voordelen om te bestellen? Bekijk de 
voorbeelden van goed converterende banners op de volgende pagina. 

5 Actiegericht
Om verleidt te worden tot een aankoop is een aanbieding essentieel. Affiliate marketing is een 
actiematig kanaal. Een affiliate promoot bij voorkeur scherpe deals en acties aangezien dit de kans 
tot een aankoop vergroot.

Door in de banners de aanbieding te verwerken wordt de kans tot promotie door een affiliate 
verhoogt. Potentiële klanten zullen eerder klikken omdat ze de deal niet willen missen.
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Voorbeelden van conversie gerichte banners
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Promotiemateriaal
6 Tekstlinks
De meeste conversies komen uit tekstlinks. Mensen klikken makkelijker op een tekstlink dan op een 
banner. 

Tip: Voeg tekstlinks toe binnen jouw programma. Maak gebruik van verschillende teksten en 
landingspagina’s.

7 Deeplink  Generator
Publishers vinden het prettig om zelf te bepalen naar welke pagina ze linken. 
De deeplink generator van een affiliate netwerk geeft deze mogelijkheid. Je 
voert als affiliate je gewenste landingspagina in vervolgens krijgt de publisher 
een affiliate link terug. 

Tip: Check bij het netwerk of de deeplink generator voor jouw programma 
wel aan staat. 

Hier aan de zijkant is een voorbeeld te zien van de link generator van 
Tradetracker (binnen de publisher interface).
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8 Productfeed
Door middel van een goed werkende datafeed die elke dag geupdate wordt en die de juiste 
productinformatie bevat worden de aanbiedingen goed weergegeven op de vergelijkers wat zal 
leiden tot hogere aantallen. 

Niet werkende feeds of feeds die de verkeerde informatie bevatten zullen niet opgenomen 
worden door de vergelijkers met als gevolg geen converterende traffic. 

Feeds worden gebruikt door partijen met veel technische kennis en geavanceerde websites. Dit zijn 
professionele partijen die in staat zijn om veel relevant verkeer naar hun site te trekken. Een goede 
productfeed is essentieel voor een goedlopend affiliateprogramma. 

Tip 1: Vraag aan de 3 belangrijkste vergelijkers hoe voor hun de perfecte feed eruit ziet. Bouw op 
basis van deze informatie de productfeed. Geef aan de vergelijkers jouw direct gegevens, zodat ze je 
kunnen bereiken mocht de feed niet naar behoren werken.

Tip 2: Maak je gebruik van dagaanbiedingen? Maak dan een dagaanbiedingen feed. Deze wordt 
gebruikt door de vele dagaanbiedingen affiliates. Een interessante affiliate categorie met een groot 
bereik. 
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Velden die van belang zijn binnen een productfeed
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9 Statistieken
Binnen het netwerk kan je de statistieken (kliks,sales, conversieratio) zien van de banners / 
productfeed en tekstlinks. 

Door de resultaten van het promotiemateriaal te monitoren kan er worden onderzocht waarop 
geoptimaliseerd kan worden. Waarom wordt er geklikt op banner 1 en niet op banner 2. Door middel 
van a-b testen kan je zien welke aanpassingen werken en welke niet.

Door beslissingen te nemen op basis van data en niet op basis van gevoel zul je de resultaten 
significant verbeteren.

Tip: Onderzoek 1 x in de maand hoe het promotiemateriaal presteert. Bepaal op basis van deze 
inzichten wat er aangepast moet worden. Deel opvallende resultaten met de belangrijkste partners.  



Promotie
Materiaal (7)

Tips en Acties
1 - Laat het banner materiaal synchroon lopen met de marketingkalender. Profiteer van meerdere       
contactmomenten tijdens een marketingcampagne dit verhoogt de conversie.
2 - Banner materiaal met een dedicated landingspagina van de actie converteert beter dan de 
homepage of standaard pagina.
3 - Door oude banners te overschrijven met nieuwe banners zal er nooit oud of niet werkend 
bannermateriaal te vinden zijn op affiliate websites.
4 - Foto's van mensen in banners verhogen de doorklik ratio
5 - De meest gebruikte banner binnen affiliate marketing is de 500 bij 500. Zorg ervoor dat deze altijd 
beschikbaar en up to date is.
6 - Vraag om een klik op een banner door middel van een call to action
7 - Maak gebruik van een aflopende actie om een bezoek meer urgent te maken.
8 -  Deel de usp's van de aanbieding op de banner
9 - Zorg dat de actie (consumenten deal terugkomt in de banner).
10  - Uit tekstlinks komen de meeste conversies.  Voeg tekstlinks toe binnen jouw programma. Maak 
gebruik van verschillende teksten en landingspagina’s 
11 - Check bij het netwerk of de deeplink generator voor jouw programma wel aan staat. 
12  - Vraag aan de 3 belangrijkste vergelijkers hoe voor hun de perfecte feed eruit ziet. Bouw op 
basis van deze informatie de productfeed. Geef aan de vergelijkers jouw direct gegevens, zodat ze je 
kunnen bereiken mocht de feed niet naar behoren werken.
13 - Maak je gebruik van dagaanbiedingen? Maak dan een dagaanbiedingen feed. Deze wordt 
gebruikt door de vele dagaanbiedingen affiliates. Een interessante affiliate categorie met een groot 
bereik. 
14 - Onderzoek 1 x in de maand hoe het promotiemateriaal presteert. Bepaal op basis van deze 
inzichten wat er aangepast moet worden. Deel opvallende resultaten met de belangrijkste partners. 
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Marketingkalender
Door middel van een Jaarplan of een Marketingkalender kan er 
vooruit worden gekeken en gepland. Elke maand is er wel iets 
bijzonder waar op ingespeeld kan worden.

Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas, Valentijnsdag, Moederdag 
start nieuwe schooljaar etc. 

Tips en Acties
1 - Onderzoek welke momenten in het jaar voor jouw bedrijf van 
belang zijn. 
2 - Bekijk welke affiliates hier bij passen. Welke partners kunnen 
extra promotie voor je doen
3 - Ga minstens 2 maanden van te voren met deze partners in 
gesprek en sluit deals voor promotie. 

Vragen die gesteld kunnen worden zijn:
1 - Waar zien jullie kansen binnen jullie media?
2 - Wat voor promotiemateriaal hebben jullie nodig?
3 - Wat voor acties converteren goed?
4 - Welk aanbod of inrichting van een marketingcampagne heeft 
goed gewerkt van de concurrenten?
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Nieuwe aanmelding affiliate keuren
1 - Keur een aanmelding snel
Als een affiliate zich aanmeldt voor jouw programma betekent dit dat hij of zij wil starten met 
promotie. Om dit moment niet te verliezen is het van belang om de partner snel te keuren en als 
deze voldoet aan alle voorwaarden toe te laten tot het programma.  

Tip: Zorg ervoor dat je dagelijks checkt of er nieuwe aanmeldingen zijn. Als de affiliate  een week 
moet wachten op een goedkeuring dan kan dit een reden zijn om de concurrent voorrang te geven. 
Het dagelijks keuren kost enkele minuten en is de moeite waard. 

2 - Maak geen gebruik van een automatische keuring
Keur niet alle affiliates automatisch goed. Netwerken willen dit nog wel is adviseren. Maar dit is niet 
verstandig. Als elke partner automatisch goedgekeurd wordt dan 
heb je geen idee wie er promotie doet. Je weet niet op welke sites
je staat. Er is een kans dat er op de verkeerde wijze
promotie wordt gedaan. Zorg ervoor dat je zelf de regie houdt over jouw
affiliate base. 

3 - Stuur direct een mail of bel
Krijg je een aanmelding van een affiliate met potentie? Neem dan direct
contact met ze op. Je laat op deze manier zien dat het affiliate 
programma pro actief wordt beheerd. Daarnaast heeft de affiliate 
meteen een direct contactpersoon waarmee geschakeld kan worden. 
Zorg ervoor dat je direct bij de start van een samenwerking een 
goede indruk achter laat.
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4 - Waar moet je opletten bij het keuren?
Belangrijkste vraag die je bij elke nieuwe aanmelding kan stellen is: 

‘Gaat deze affiliate toegevoegde waarde leveren voor mijn programma?’

Probeer hier een inschatting van te maken tijdens het controleren van de opgegeven media. Zijn er 
twijfels vraag de affiliate wat voor kansen hij of zij ziet binnen een samenwerking. 

Tips en Acties
1 - Snelle affiliate keuring leidt sneller tot een promotie.Probeer dagelijks de nieuwe aanmeldingen te 
keuren. 
2 - Affiliates die te lang moeten wachten op een keuring zijn eerder geneigd zijn om een concurrent 
te promoten die wel snel keurt of  waar ze al goedgekeurd voor zijn.
3 - Stuur affiliates met veel potentie direct een mail of bel ze op. 
4 - Maak geen gebruik van automatische goedkeuring
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Voorbeeld Standaard Welkom Mail
---------------------------------------------
Welkom bij het affiliate programma van (naam webshop)

Waarom (naam webshop) promoten?

(hier vul je de usp’s van jouw webshop en affiliate programma in)

Voorbeelden,
- Snelle transactiekeuring en laag afkeurpercentage
- Veel exclusieve deals en kortingen
- Een eigen gespecialiseerde klantenservice
- Zorgvuldig uitgekozen en bruikbaar promotiemateriaal van hoge kwaliteit

Acties de je kan promoten: (lopende acties van dit moment invullen)

Bestlopende producten (top 3 bestlopende producten)

Programma Voorwaarden (vul hier alle relevante programma voorwaarden in)

Voorbeelden
- De commissie is …..  deze wordt berekend over de omzet zonder BTW en transactiekosten.-
- Cashback en Kortingscode sites zijn toegestaan.

Mochten er vragen zijn over het programma, neem dan contact met mij op via onderstaande e-mail 
adres. Ik denk graag mee hoe we de samenwerking zo optimaal mogelijk in kunnen zetten. Succes 
met de promotie. 

Met vriendelijke groet,

(naam / naam  bedrijf / email adres / telefoonnummer / skype chat)
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Promotie via Nieuwsbrief Netwerk
Door de affiliates regelmatig op de hoogte houden van de nieuwste consumenten en affiliate acties 
zal er actiever promotie worden gedaan en zullen de aantallen stijgen.

1 - Regels Netwerk
De regels voor het versturen van nieuws verschillen per netwerk. Binnen sommige netwerken kan je 
zelf een bericht opstellen en versturen. Binnen andere netwerken kan je een nieuwsbericht 
aanleveren en wordt deze door de accountmanagers verstuurd. Onderzoek wat de regels zijn en 
maak gebruik van alle mogelijke opties. 

2 - Wat is relevant om te delen?
‘Alle informatie die een affiliate kan helpen om extra sales te doen interessant is + wijzigingen 
in programma voorwaarden’. 

Voorbeelden hiervan zijn:

3 - Wijziging Programma Voorwaarden
Wijziging in de programma voorwaarden is essentiële informatie. Je bent 
als adverteerder verplicht om affiliates hierover te informeren. Deze 
wijzigingen kunnen namelijk invloed hebben op de inkomsten van een
affiliate. 

Geef jouw partners de tijd om aanpassingen te kunnen doen. Dus bij een
wijzigingen van voorwaarden laat dit dan over een aantal dagen na het 
nieuws ingaan. 
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4 - Nieuwe Marketingcampagne via TV, Radio, Print etc.
Als er een marketingcampagne start dan is het goed dit te delen met de partners. De affiliates 
kunnen inspelen op deze campagne. 

De marketingkanalen versterken elkaar. Als iemand net jouw TV reclame heeft gezien, jouw 
radiocommercial heeft gehoord en vervolgens opnieuw op een affiliate site wordt geconfronteerd met 
jouw marketingcampagne dan verhoogd dit de kans op een conversie. 

‘Vergeet niet het affiliate kanaal mee te nemen binnen jouw marketing campagnes.’

Zorg daarnaast voor aansluitend promotiemateriaal. Vooral de 500 bij 500 banner is een belangrijk 
formaat. Deze wordt gebruikt door de e-mail publishers.
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5 - Best Lopende Producten
Deel de best lopende producten of diensten. Wees transparant naar de affiliates over de beste 
lopende deals. 

Welke aanbiedingen zijn het scherpst van de markt. Zorg ervoor dat jouw partners dit weten. Ze 
kunnen zich vol op deze deals richten en jouw aantallen verhogen. Geef bijvoorbeeld een twee 
wekelijkse update met de best lopende deals. 

6 - In het nieuws / onderzoek / consumentenbond
Is jouw bedrijf positief in het nieuws. Bijvoorbeeld jouw product is als beste getest door de 
consumentenbond. Deel dit met de affiliates. 

Affiliates kunnen dit toevoegen in hun promotie. Het is van belang om alle uitingen en promotie 
plekken op elkaar af te stemmen.

Tips en Acties
1 - Zorg ervoor dat het nieuws relevant is voor de affiliates
2 - Laat de marketingkalender gelijk lopen met de berichtgeving aan de affiliates
3 - Stuur 2 wekelijks of maandelijks voor een nieuwsbrief uit via de netwerken
4 - Maak bannermateriaal / landingspagina/ tekstlinks en productfeeds die aansluiten bij de 
nieuwsberichten.
5 - Stuur de best presterende partners (top 10) bij belangrijke wijzigingen persoonlijk een 
bericht.
6 - Positief in de media deel dit via het affiliate nieuws. 
7 - Informatie over best lopende producten of acties neem deze ook mee in het affiliate 
nieuws. 
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Transactie Keuring
De door affiliates gerealiseerde transacties moeten gevalideerd worden voordat de bijbehorende 
commissie uitbetaald wordt. 

1 - Snelheid Keuren
Snel keuren is belangrijk, zodat een affiliate snel uitbetaald wordt. 

‘Bij een snelle uitbetaling kan de affiliate sneller zijn geld opnieuw investeren in zijn website of 
bereik.’

Het is opvallend hoeveel adverteerders transacties maanden open laten staan. Door standaard 
maandelijks of 2 wekelijks de transacties te keuren weet een partner waar hij of zij aan toe is. Dit kan 
een reden zijn voor een affiliate om voor jouw programma te kiezen in plaats van die van de 
concurrent. 

2 - Keur Beleid
Zorg dat het binnen jouw bedrijf duidelijk is op welke manier er gekeurd wordt. Op deze manier kan 
de transactie keuring ten alle tijden voort worden gezet. 
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Transactie Keuring
3 - Deel de manier van Keuren
Zorg ervoor dat in de programma voorwaarden de manier van keuren staat vermeld. Een voorbeeld 
hiervan kan zijn: 

‘Transacties worden elke maand gekeurd. Orders die zijn geannuleerd worden afgekeurd / Klanten 
met een BKR registratie worden afgekeurd / Als een order zowel bij netwerk Als bij netwerk B is 
geregistreerd ontvangt de affiliate die de laatste klik doorstuurt de commissie’

Als affiliates van te voren weten op welke manier er gekeurd worden voorkom je discussie en 
teleurstelling na promotie. 

4 - Reden van afkeur
Binnen de interfaces van sommige netwerken kan je de reden van afkeur toevoegen per transactie. 
Doe dit als dit niet te veel tijd kost. Door transparant te zijn naar jouw affiliate base laat je zien dat je 
het programma serieus beheerd. Dit zal leiden tot langdurige samenwerkingen en hogere aantallen. 

5 - Ontdubbelingen Netwerken
Werk je met meer dan 1 netwerk samen. Dan is de kans groot dat beide netwerken de tracking pixel 
aanroepen. Het is dan mogelijk dat 1 transactie bij beide netwerken wordt geregistreerd.

Voorkom dubbele kosten en controleer dit voor elke keuring. 
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Transactie Keuring
Hoe kom je hierachter?
Een manier om dit te doen is door een export te maken van alle transacties van netwerk A en een 
export te maken van alle transacties van netwerk B.

Zet deze lijsten beiden in een excel bestand en controleer of er dubbele ordernummers zijn. Keur 
vervolgens de transactie van de affiliate die als laatst een klik heeft 
doorgestuurd goed. En de andere transactie af. 

Tips en Acties
1 - Keur de transacties planmatig elke maand of elke 2 weken.
2 -  Stel een keur beleid op waarin de manier van keuren staat uitgelegd 
(voor intern)
3 -  Wees transparant in de reden van afkeur door dit bij de gekeurde 
transactie te vermelden. 
4 -  Voeg het keur beleid toe in de programma voorwaarden zodat dit 
transparant en duidelijk is voor de affiliates. 
5 - Werk je met 2 of meer netwerken samen, zorg ervoor dat je niet dubbel 
betaald voor 1 transactie
6 - Controleer maandelijks de facturen aan de hand van de gerealiseerde 
transacties.
7 - Zorg ten alle tijden voor duidelijk financieel inzicht. 
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Affiliate Commissie
De vergoeding die een affiliate ontvangt voor een order is een van de bepalende factoren of een 
programma gepromoot wordt  Dit bepaalt voor een deel op welke positie het promotiemateriaal komt 
te staan.

1 - Hoe bepaal je de affiliate commissie?
Het is goed om te kijken wat er mogelijk is binnen de marges van het bedrijf (intern). Daarnaast is het 
goed om te weten wat de concurrentie weggeeft (extern). 

2 - Intern onderzoek
Bereken de marketingkosten per order. Hoeveel ruimte heb jij per bestelling om weg te geven aan 
online marketing. Het is verstandig om rekening te houden met de gehele salesfunnel.

Dit betekent dat de kosten van een adwords klik, de kosten van een display klik en een affiliate 
commissie allemaal gemaakt kunnen worden voor 1 order. Duik in je analytics om er achter te komt 
hoe lang de customer journey (klantreis) van jouw klant is.

Heeft jouw gemiddelde klant veel tijd nodig om een beslissing te nemen?

Dan is de kans groot dat er veel verschillende touchpoints (momenten van bezoek aan je site zijn) 
voor aankoop zijn.
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Door te weten welk traject jouw potentiële klant doorloopt kan je een inschatting maken van de 
kosten en hoe je deze wilt verdelen over de verschillende marketingkanalen.

Met marketingkanalen bedoel ik: adwords, retargeting, facebook, affiliate etc. De waardebepaling per 
marketingkanaal is essentieel voor de juiste inzet van het marketingbudget.

3 - Extern onderzoek
Onderzoek wat jouw direct concurrenten voor commissie weggeven. Bekijk hoe de concurrent haar 
commissie heeft ingericht. Deze informatie is te vinden binnen de netwerken (zie hoofdstuk 
concurrentie) 

Kan jij een vergelijkbare commissie weggeven? Ga op zoek naar plekken waar jij je kan 
onderscheiden op gebied van vergoeding. Misschien heeft een bepaalde productcategorie een 
hogere marge waardoor je hiervoor een hogere commissie weg kan geven.

Of maak gebruik van een staffel. Hierin krijgen affiliates die hogere aantallen doen een hogere 
vergoeding.

4 - Netwerk marge
Staar je niet blind op de affiliate commissie. Hoe er rekening mee dat in de factuur van het netwerk 
nog een netwerk marge of netwerkopslag is verwerkt. Dit zijn jouw affiliate marketing kosten. Zorg 
ervoor dat je met deze kosten rekent bij het bepalen van jouw kosten per order. 
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5 - Individuele Afspraken
Deals sluiten met publisher met veel groeipotentie is een goede groeistrategie. Geeft een affiliate 
waar je veel van verwacht een hogere commissie. Maak echter duidelijk dat je hier wel wat voor 
terug wil. Een prominentere plek op de website of 1 x de maand mee in de mailing. 

Er worden vaak individuele afspraken gemaakt. Zorg ervoor dat er binnen je standaard vergoeding 
ruimte is om wat extra weg te geven om de top affiliates harder voor je te laten lopen. 

6 - Maak de vergoedingsstructuur niet te ingewikkeld
Zorg dat de vergoedingsstructuur eenvoudig is. Veel verschillende producten met verschillende 
commissies kan een programma onoverzichtelijk maken. Dit kan een reden zijn voor publisher om 
voor een andere adverteerder te kiezen.

Tips en Acties
1 - Bepaal de marketingkosten. Wat voor een vergoeding kan jeweggeven. 
2 - Onderzoek de commissies van de concurrentie. Waar kan je je
op onderscheiden. 
3 - Maak een lijst van affiliates met groeipotentie en maak 
individuele afspraken.
4 - Zorg voor eenvoudige vergoedingsstructuur



Affiliates
Vinden (1)

Affiliates Vinden
Om meer sales uit jouw affiliate programma te halen is het van belang een grote actieve affiliate base 
op te bouwen. Hoe vind je deze nieuwe partners?

1 - Aankondiging via nieuwsbrief affiliate netwerk 
Binnen de verschillende Nederlandse affiliate netwerken zijn veel affiliates aangesloten. Deze 
affiliates kunnen via een nieuwsbrief worden bereikt. Zorg ervoor dat je minimaal 2 wekelijks mee 
gaat met het nieuws naar de affiliates (zie ook hoofdstuk nieuws). 

Het nieuws moet relevant zijn voor de publishers. Nieuwe acties, nieuwe marketingcampagne, 
positief in de media etc. etc. Alles wat conversie verhogend werkt is goed om te melden (zie ook 
hoofdstuk nieuwsbrief). Dit is een goede manier om aan nieuwe affiliates te komen. 

2 - Zoeken binnen de netwerken

De meeste netwerken hebben een zoekfunctie binnen hun interface. Je kan door middel van 
relevante zoekwoorden zien welke affiliates er passen bij jouw programma. 

Deze publishers kunnen rechtstreeks benaderd worden. 
Verschillende netwerken hebben een ranking gekoppeld aan deze 
affiliate sites. Je krijgt informatie over bij hoeveel partnerprogramma’s 
ze zijn goedgekeurd en afgekeurd. Hoe veel traffic ze hebben. 

Of er is een ranking op basis van de resultaten die ze al hebben 
behaald voor andere adverteerders. Maak hier gebruik van om nieuwe 
affiliates te werven. 
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3 - Accountmanagers netwerken laten helpen
De accountmanagers van de netwerken weten welke affiliates het verschil kunnen maken voor jouw 
programma. Ze hebben korte lijntjes met de belangrijkste publishers.

Schakel de accountmanagers in, maak ze enthousiast voor jouw affiliate programma. Hou de 
accountmanagers op de hoogte van de best converterende acties. 

Geef ze voldoende munitie om de meest succesvolle affiliates te overtuigen om de promotie 
op te starten. 

4 - Vraag om feedback bij de netwerken en affiliates
Vraag daarnaast aan de accountmanagers wat deze affiliates belangrijk vinden. Wat hebben ze 
nodig om jouw programma te promoten. Doe je best om deze zaken te regelen voor deze partners. 
Doe een stapje extra voor de top affiliates. 

De kans voor een goede positie op de affiliate sites stijgt door een proactieve samenwerking. 

5 - Vraag om een benchmark aan het affiliate netwerk
Binnen een affiliate netwerk zijn vaak ook jouw concurrenten actief. Laat de accountmanagers van 
het netwerk een benchmark doen. Je wil antwoord op de vraag: Welke affiliates zijn actief bij de 
concurrenten maar nog niet actief voor jouw programma?

Dit weten de accountmanagers van de netwerken. Deze publishers kunnen vervolgens benaderd 
worden en geactiveerd. 
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6 - Via de zoekresultaten van Google
Op welke zoekwoorden wil jij gevonden worden? Zijn er op deze plekken affiliates actief? Benader de 
website eigenaren en start een samenwerking. 

7 - Maak gebruik van google adwords data
Kijk naar de best converterende zoekwoorden van de Adwords campagne. Typ al deze zoekwoorden 
in bij google en kijk wat de organische resultaten zijn. Benader de sites met goede posities voor een 
samenwerking op cps of cpl basis. 

Alle mogelijke partners  kunnen worden benaderd voor een samenwerking. Er zijn websites die nog 
nooit na hebben gedacht om op commissie basis samen te werken.  Door deze partijen te overtuigen 
kunnen er nieuwe langdurige samenwerkingen worden opgestart. Samenwerkingen die de 
concurrentie nog niet heeft. 
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8 - Publishers die niet afhankelijk zijn van google
Niet alle publishers zijn afhankelijk van de google resultaten. Er zijn 
publishers actief met grote e-mail bestanden zoals cashback websites. Via deze partners kan je 
grote groepen consumenten in 1 x bereiken.

Ook zijn er portal websites zoals startpagina.nl en symbaloo.nl. Dit zijn pagina’s die als eerste 
worden gezien bij het openen van de browser. Een perfecte plek om zichtbaar te zijn met jouw 
product of dienst. Verder is er een zoekmachine die werkt met affilaite marketing dit is vinden.nl en 
zoeken.nl. 

Staar je niet blind op google in de zoektocht naar nieuwe partners. Er liggen tal van 
mogelijkheden buiten de zoekresultaten van google. 

9 - Promoot je programma op sites waar affiliates te vinden zijn
Er zijn verschillende blogs en websites die schrijven over affiliate marketing. Dit zijn sites waar 
affiliates regelmatig op kijken. Je kan deals sluiten met deze sites ter promotie van jouw programma. 

Voorbeelden zijn: Sitedeals.nl en Affilaiteacademy.info :-) 

10 - Maak een pagina ter promotie van het affiliate programma
Is al eerder genoemd maar mag ook niet ontbreken in dit hoofdstuk. Maak een link op jouw site ter 
promotie van het affiliate marketing programma. Je kan hier jouw programma promoten. Als er 
potentiële partners op jouw site komen dan zien ze direct dat er samenwerkingsmogelijkheden zijn. 
Op deze manier worden het aantal aanmeldingen verhoogd. 
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Tips en Acties
1 -  Maak gebruik van de nieuwsbrief van jouw netwerk voor de werving van nieuwe partners
2 -  Gebruik de zoekfunctie binnen het netwerk. Zoek op relevante termen en benader de partners 
die bij jouw product passen.
3 - Laat de accountmanagers van het netwerk nieuwe contacten voor je leggen.
4 - Vraag om feedback bij publishers en netwerken. Waarom promoten sommige partners jouw 
producten niet.
5 - Vraag om een benchmark. Welke partners zijn actief voor de concurrent.
6 - Kijk in google welke affiliates naar boven komen op relevante zoektermen.
7 -  Onderzoek de adwords data. Uit welke zoekwoorden komen de meeste conversies. Welke 
affiliates scoren organisch goed op deze zoekwoorden.
8 -  Benader affiliates die niet afhankelijk zijn van google.
9 -  Promoot je programma op blog sites waar affiliates regelmatig te vinden zijn.
10 -  Maak een pagina op je shop waar affiliates zich aan kunnen melden. 
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Affiliates Activeren

1 - Na aanmelding direct bellen of mailen
Als er een aanmelding binnenkomt van een affiliate met potentie. Neem dan direct contact met hem 
of haar op.  Laat in je bericht weten dat je blij bent met de aanmelding. Geef ze een aantal tips voor 
producten die hard lopen of acties die nu relevant zijn. 

Geef enkele suggesties voor posities waar jouw product of dienst kan staan op de publisher 
site. Geef daarnaast aan dat ze jou ten alle tijd kunnen bellen, mailen voor vragen en tips. 

Voeg de contactgegevens toe in een excel met de laatste status van contact. Op deze manier heb je 
een crm systeem waardoor ook collega’s weten wat de status is. 

2 - Maak een apart affiliate e-mail adres aan
Vanuit dit e-mailadres worden alle mails verstuurd. Op deze manier voorkom je dat er bij 
een wissel van een collega alle partnerrelaties verloren gaan. 

Daarnaast heb je ook 1 centrale plek waar je alle deals en afspraken die via de mail zijn 
gemaakt terug kan vinden. 
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Activeren (2)

3 - Maak gebruik van skype chat
Veel affiliates chatten met netwerken en adverteerders. Dit is een laagdrempelige manier van contact. 
Door de snelheid van chatten is er een meer interactie dan bij e-mail.  

Je kan affiliates snel informeren en makkelijker een relatie opbouwen. Er wordt via chat ook veel 
onzin gedeeld met elkaar 🙂 Maar tussen de bedrijven door wordt er op deze manier een relatie 
opgebouwd.  Als je lol met elkaar hebt gun je elkaar ook net dat beetje extra.  

Tip: Sluit je een deal over een verhoogde vergoeding in ruil voor extra promotie, bevestig dit dan kort 
via de mail. Chat is een goede manier voor rechtstreeks contact maar niet voor het bijhouden en 
terugzoeken van gemaakte afspraken.

4 - Stuur regelmatig rechtstreeks updates over acties naar de publishers
Zorg er voor dat je 1 of 2 x in de maand rechtstreeks een bericht stuurt. Vermeld hierin de beste 
lopende deals – de laatste wijzigingen mbt het affiliate programma etcetra. 

Maak deze mails persoonlijk. Refereer aan een laatst contact of aan iets wat je op de website 
van de affiliate hebt gezien. 

Tips en Acties
1 - Na aanmelding direct contact opnemen met de affiliate. 
2 - Maak een apart affiliate e-mail adres aan zodat iedereen in het bedrijf op de hoogte
is van het laatste contact. 
3 - Skype Chat is ideaal om een relatie op te bouwen met jouw partners
4 - Regelmatig updates via de mail met relevante informatie over acties / conversie 
percentages etc. 



Fraude (1) 

Fraude en misbruik
Affiliate marketing is een heel open marketingkanaal. Je kan aan alle knoppen draaien als online 
marketeer.

Voorbeelden hiervan zijn:

1 Je bepaalt zelf welke affiliates je toelaat tot jouw programma.
2 Je kan zien waar de transacties vandaan komen.
3 Jij bepaalt of een order goedgekeurd of afgekeurd wordt.
4 Jij bepaalt de voorwaarden van jouw affiliate programma.
5 Jij bepaalt de affiliate commissie

Echter kan het voorkomen dat een affiliate bewust danwel onbewust op de verkeerde manier
 jouw product promoot. 

Fraude en misbruik moet gesignaleerd en aangepakt worden. Als er op een onjuiste promotie 
wordt gedaan dan gaat dit ten koste van het marketingbudget en het nettoresultaat van de 
campagne. 

Affiliates die zich met opzet niet aan de voorwaarden houden worden niet altijd door de 
affiliate netwerken opgemerkt. 

Waar moet je op letten en hoe kan je dit voorkomen?



Fraude (2) 

1 - Instellen Programma Voorwaarden
Bij de opstart van een affiliate programma bepaal jij de voorwaarden. 

1 Ga je samenwerken met kortingscode sites en cashbacksites? 
2 Wil je een preview ontvangen van elke commerciële mailing die verstuurd gaat 
worden?
3 Mogen de affiliates zoekmachine marketing inzetten en op welke manier?

Door antwoord te geven op deze vragen maak je duidelijk binnen welke kaders de 
affiliates aan de slag kunnen. Op deze manier kunnen veel problemen worden 
voorkomen. 

2 - Naar welke data moet je kijken?
In de systemen van de affiliate netwerken is veel informatie te vinden:

Bekijk de referer klik

De referer klik  is het adres waar de bezoeker van de transactie vandaan is gekomen. Is dit hetzelfde 
adres als de website van de affiliate? Mocht dit niet het geval zijn, informeer bij het netwerk wat de 
reden hiervoor is.

Bekijk of er veel dezelfde ip adressen zijn

Als er veel sales van hetzelfde ip adres afkomstig zijn, gaat er iets niet goed. Ip adressen mogen 
tegenwoordig niet geheel opgeslagen worden door de netwerken (wegens privacy regels). Maar de 
meeste netwerken tonen een deel van het ip-adres. 

Je kan eenvoudig met een filter in excel zien of er transacties met hetzelfde ip-adres zijn.



Fraude (3) 

Wat kan er aan de hand zijn bij dubbele ip-adressen?
Orders vanuit je eigen kantoor
Als er bij jullie op kantoor op een affiliate link wordt geklikt en vervolgens een order wordt geplaatst 
dan wordt deze geregistreerd als transactie in het affiliate netwerk.

Om dit te voorkomen moet je altijd alle ip-adressen van jouw bedrijf laten blokkeren door het 
affiliate netwerk. 

Vooral als er door de telefonische klantenservice online orders worden ingeschoten kunnen de 
affiliate aantallen hard oplopen. Voorkom deze kosten door de ip adressen te laten blokkeren van 
jouw bedrijf.

Fake leads
Veel dubbele ip adressen kan ook betekenen dat er fake orders of aanvragen in worden geschoten. 
Als je affiliate marketing gebruikt om leads te genereren is het goed om hier scherp op te zijn.



Fraude (4) 

Cookie Dropping
Een voorbeeld van cookie dropping is als je op een site komt en er worden automatisch tientallen 
verschillende andere sites geopend (zonder dat je ergens op klikt). 

Voor elke site die geopend wordt, wordt er een cookie op jouw computer geplaatst. De affiliate hoop 
dat er ergens in de komende 30 dagen (cookietijd) een aankoop wordt gedaan op een van deze 
sites.

Er is geen sprake van een bewuste klik en de affiliate levert geen toegevoegde waarde. Er wordt 
door middel van een trucje geprobeerd om een commissie te scoren.

De stelregel binnen affiliate marketing is dat de bezoeker bewust een klik op een affiliate link 
moet plaatsen.

De affiliate moet aanwijsbare toegevoegde waarde leveren binnen het aankoopproces van de klant.



Fraude (5) 

Inkoop op Merknaam
Het is aan te raden om inkoop op merknaam in de zoekmachines niet toe te staan binnen jouw 
affiliate programma.

Waarom?

Als iemand zoekt op jouw merknaam dan is deze persoon al geïnteresseerd en op zoek naar jouw 
merk. De kans dat hij of zij een bezoek brengt op jouw website is erg groot. Een affiliate die hier 
tussen gaat zitten en een commissie ontvangt heeft geen toegevoegde waarde.

Als inkoop op merknaam niet is toegestaan binnen jouw affiliate programma, hoe zorg je er 
dan voor dat dit ook wordt nageleefd door de affiliates?

1 Informeer bij jouw affiliate netwerk hoe zij dit controleren.
2 Doe zelf af een toe een steekproef door via google en bing jouw merknaam in te toetsen.

In google adwords kan je instellen dat een bepaald postcode gebied wordt uitgesloten. Het is dus 
mogelijk voor een frauderende affiliate om de postcode waar jouw kantoor zich bevindt uit te sluiten.

Op deze manier is de adwords campagne op merknaam niet terug te zien als jij op kantoor dit 
controleert – wees je hier bewust van en controleer af en toe is in een andere postcode gebied.

Sommige kwaadwillende affiliates zetten hun google adwords campagnes aan in het weekend en in 
de avonduren.

Dus buiten kantoortijden met het idee dat er op zo’n moment niet naar gekeken wordt. Wees je hier 
bewust van en doe af en toe is steekproef in het weekend en de avond.



Voorbeeld 
Inkoop op
Merknaam

Voorbeeld Inkoop op Merknaam
Hier zie je de advertenties die verschijnen als je nuon intypt in Bing.  De geel gearceerde advertenties zijn van 
affiliates. Advies aan Nuon zou zijn om dit niet toe te staan. Aangezien de toegevoegde beperkt is van deze affiliates. 



Fraude (6) 

E-Mail Marketing
Email marketing is erg groot binnen affiliate marketing. Ik adviseer om voor elke email die gepland is 
een preview te laten sturen.

Waar moet je naar kijken bij het ontvangen van een preview?

1 Is het duidelijk dat de e-mail afkomstig is van de affiliate. Dus staat de naam van de affiliate in het 
afzender e mailadres van de e mail.
2 Is er gebruik gemaakt van het aangeleverde promotiemateriaal
3 Is het onderwerp van de e-mail niet misleidend en sluit deze aan bij de commerciële boodschap.
4 Is de inhoud van de e-mail correct. Kan de ontvanger zich afmelden voor de email.

Daarnaast zijn er in Nederland regels opgesteld voor eigenaars van e mailbestanden door de ACM . 
De affiliate netwerken zijn goed op de hoogte van de eisen.

Vaak zie je in de programma voorwaarden als toevoeging bij email marketing. Email marketing is 
toegestaan mits de bestanden voldoen aan de ACM opgestelde regels.

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/spam


E-mail marketing 
Voorbeeld

E-mail Marketing waar moet je op letten

1 - Check het onderwerp

Op naar de winterzon met Tix.nl

Is het onderwerp niet misleidend? Klopt deze met 
de actie? 

2 - Afzender

Qassa.nl

Het moet duidelijk zijn dat deze mailing vanuit Qassa is 
verstuurd. Dit moet zowel in de mailing als uit de 
afzender blijken.

3 - Promotiemateriaal

Is er iets aangepast aan het promotiemateriaal. Dus de 
500 bij 500 banner die je hier ziet van de vrouw op het strand

4- Uitschrijven. 

Kan je je onderaan uitschrijven. Je ziet helemaal onderaan in het 
zwart deze mogelijkheid. 
. 



Fraude (7) 

Tips en Acties

Monitor affiliate data op opvallende variabelen zoals heel hoge of heel lage conversiepercentages, dit 
kan een signaal zijn voor cookie dropping

1 - Monitor de IP adressen bij transacties, meerdere transacties vanaf 1 IP is een signaal voor fraude
2 - Controleer het land van herkomst van de bezoekers van affiliates om fraude te signaleren.
3 - Controleer de aanwezigheid van promotiemateriaal op de website van de affiliate
4 - Controleer periodiek of alle actieve affiliates voldoen aan de richtlijnen en voorwaarden
5 - Maak een handleiding cq kwaliteitsprocedure voor het identificeren van frauduleuze affiliates, 
welk periodiek uitgevoerd kan worden
6 - Maak een planning logboek voor het bijhouden van affiliate e-mailings. 
7 - Zorg voor heldere programma voorwaarden
8 - Bij vermoeden van fraude direct contact opnemen met het netwerk



Content
Sites

Content sites
Content sites schrijven, bloggen of maken video’s. Deze sites trekken een loyale doelgroep.

Om deze groep tevreden te houden wordt er continu nieuwe informatie en nieuws gedeeld. Content 
creatie is de manier waarop deze websites nieuwe bezoekers trekken en bestaande bezoekers terug 
laten keren. 

Succesvolle content websites hebben zijn een autoriteit binnen hun branche.

Hierdoor hebben ze invloed op beslissingen van mensen die opzoek zijn naar informatie en advies. 
Binnen product reviews zie je regelmatig een affiliate link naar de webshop met de beste aanbieding 
van dit product.

Verschillende verdienmodellen
Grote content sites hebben vaak verschillende verdienmodellen. Ze werken op commissie basis ( 
affiliate deal / cps) ze werken op basis een klikvergoeding (cpc) of er wordt een vast bedrag 
afgesproken.

Ook zie je vaak combinaties van vergoedingsmodellen (hybride model). 
Dan wordt er een vast bedrag gevraagd in combinatie met een cpc of 
een cps. 

Voorbeelden van content affiliates
– fashionlab.nl
– iculture.nl
– iphoned.nl – lees hier een artikel over iphoned

https://affiliateacademy.info/succesvolle-affiliate-site-iphoned/


Vergelijkers

Vergelijkers
Vergelijkers werken met productfeeds. Dit zijn grote csv of excel bestanden waar alle 
productinformatie op staat in verschillende velden. Deze affiliates halen de feeds op van alle 
adverteerders en vergelijken deze met elkaar.

Grote vergelijkingssite hebben veel technische kennis. Het is niet eenvoudig om veel (vaak 
verschillende) productfeeds met elkaar te synchroniseren. 

Tip: Zorg voor een goed werkende product feed (die dagelijks geupdate wordt). Dit is 
essentieel om op de juiste manier op de vergelijkingssites te staan.

Voorbeelden Vergelijkers
www.vergelijk.nl
www.prijsvergelijk.nl
www.zorgwijzer.nl



Dagaanbieding 
affiliates (1)

Dagaanbiedingen websites
Dagaanbieding sites laten een overzicht zien van een heleboel scherpe aflopende deals. De 
kortingen zijn hoog en door het aflopende karakter wordt er een gevoel van urgentie gecreëerd. 

De bezoeker kan de beslissing niet te lang uitstellen anders mist die deal. Er zijn een aantal partijen 
opgestaan die dit succesvol inzetten. 

Voorbeelden van dagaanbiedingen publishers zijn:

1 jouwaanbieding.nl
2 dagartikel.nl
3 dagaanbieding.net
4 aanbiedingoverzicht.nl
5 dagtoppers.nl
6 aanbiedingen.nl
7 deals.nl
8 dailyoffers.nl
9 dailydeals.nl

Voordelen Samenwerking
Mochten er tijdelijke aanbiedingen zijn van een dag of van enkele dagen of een week dan kunnen 
dagaanbiedingen sites hoge aantallen genereren. Vooral het bedrijf promodeals heeft een erg groot 
bereik en kan bij een goede aanbieding in korte tijd hoge aantallen genereren. 



Dagaanbieding 
affiliates (2)

Nadelen Samenwerking
De aanbieding moet heel scherp zijn om opgenomen te worden. Directe gevolg is een lage marge op 
een verkocht product. Dit zal moeten worden

Tips en Acties
1 - Benader de belangrijkste dagaanbiedingen sites en vraag of zij kansen zien voor jouw producten.
2 - Zien zij kansen? Maak een dagaanbiedingen productfeed en laat deze opnemen door de 
affiliates.



Gratis
Sites (1)

Gratis Sites
Gratis websites laten een overzicht zien van alle gratis producten die online te vinden zijn. 

Het zoekwoord gratis is een van de meeste gebruikte zoekwoorden in de zoekmachines. 

Er zijn adverteerders die gratis producten en samples weggeven om contactgegevens te 
verzamelen.

Voorbeeld: In ruil voor een gratis blikje red bull ontvang je wekelijkse de nieuwsbrief van Red Bull.

Ook worden er gratis samples weg geven als de gebruiker zijn mening hierover geeft via een 
enquête. Daarnaast zie je binnen gratis sites aanbiedingen en acties terug die niet helemaal gratis 
zijn.

Voorbeeld: wordt lid van de lotto en ontvang 1 gratis lot.



Gratis
Sites (2)

Samenwerken met gratis sites
Er zijn veel mensen opzoek naar gratis spullen op het internet. Deze mensen vinden het leuk om op 
overzicht sites zoals gratis.nl of gratiz.nl te snuffelen en te kijken of ze gratis spullen kunnen vinden.

Hier liggen kansen voor meer bereik en sales. Als jouw product of dienst past bij deze affiliate 
categorie dan is zeker de moeite om hier mee samen te werken. 

Voorbeelden
allesvoorniks.nl
gratiz.nl
gratis.nl
nugratis.nl
xgratis.nl



Cashback
affiliates

Cashbacksites
Deze partijen delen een deel van de affiliate vergoeding met hun ledenbestand. Ze hebben een 
loyale base en kunnen hoge aantallen genereren. 

Mogelijkheden zijn om te werken met dedicated landingspagina’s of unieke consumentenacties die 
alleen geldig zijn voor specifieke cashback partijen. 

Voorbeelden van cashback partijen:

1 jiggy
2 euroclix
3 qassa
4 ippies.nl
5 betaalde mails
6 shopfish.nl
7 orangebuddies

Voordelen inzet Cashbacksites
Een reden om samen te werken met deze affiliate sites is het enorme bereik. Er zijn veel mensen lid. 
De grote partijen hebben rond de 500.000 leden.  

Een een grote groep van deze leden doet al haar aankopen via een qassa.nl of euroclix.nl. Dit zijn 
erg loyale en trouwe leden. 



Cashback
affiliates (2)

Dit komt door de extra kortingen die ze krijgen bij elke bestelling. Door mee te gaan in een 
nieuwsbrief kan je jouw product of dienst in 1x bij veel mensen onder de aandacht brengen.Hier 
liggen kansen voor extra sales of leads voor jouw webshop.

Nadelen Samenwerking Cashbacksites

Extra voordeel via cashback site
Door cashback toe te staan binnen jouw affiliate programma is jouw product of dienst goedkoper via 
een cashback site.

Anders geformuleerd: als een klant rechtstreeks naar jouw site gaat betaalt hij of zij meer dan een 
klant die via een cashback site besteld.

Je geeft hiermee het voordeel weg om direct op jouw webshop te bestellen.

Plaatsen van veel cookies 
Cashbacksites versturen dagelijks mailingen naar hun leden met aanbiedingen. 
Om een lid te motiveren om te klikken op een mailing geven ze geld (enkele centen) in de vorm van 
bijvoorbeeld jiggies, parels of clix weg als je klikt op de banner 
in de mailing.

Het grote voordeel hiervan is dat je veel bezoekers 
ontvangt uit een cashback mailing.

Echter klikt een groot gedeelte van de bezoekers voor de gratis 
centen die ze krijgen in ruil voor de klik. Dus het aantal 
bezoekers dat converteert is laag.



Cashback
affiliates (3)

Sceptische online marketeers zien dit als cookie dropping. Hiermee wordt bedoeld dat een cashback 
partij probeert zoveel mogelijk cookies te plaatsen op de computer van hun leden.

Hierdoor is de kans met een cookietijd van 30 dagen dat er een keer een transactie wordt gemeten 
via affiliate marketing groot.

De toegevoegde waarde van zo’n cashback mailing binnen de sales funnel wordt in twijfel getrokken.

Conclusie
Ik adviseer om met cashbacksites samen te werken. Het bereik van deze partijen is van grote 
waarde.

Ze kunnen zeer veel nieuwe klanten aanleveren. Daarnaast zijn er veel cashback leden (potentiële 
klanten) die enkel en alleen via hun de cashback portal hun online bestellingen plaatsen.

Als je er niet tussen staat als shop, wordt je overgeslagen. De cashback op een klik heeft ook 
een voordeel, de bezoeker is in contact gekomen met jouw uiting en is op jouw site geweest 
(dit kan worden gezien als ‘gratis’ branding).



Voorbeeld 
Cashback

Angst voor teveel cookies

Mocht er een angst voor het plaatsen van teveel cookies  zijn kan 
je aangeven dat een cashback op de klik niet toe is gestaan. Dit is goed 
af te stemmen met een accountmanager van een cashback partij.

Het niet geven van een cashback op de klik is aan te raden voor de 
e-commerce reuzen zoals Wehkamp, Coolblue en Bol.com. Dit zijn shops 
waar grote groepen mensen regelmatig een bestelling plaatsen en waar 
cookie dropping het meeste schade kan aanrichten.

De kleinere webwinkels zullen hier minder last van hebben.

Voorbeeld van een 

cashback mailing  ⇨



Portal
affiliates 

Portal sites
Portal websites zijn startpagina’s die een overzicht laten zien van websites die je vaak bezoekt.

Veel mensen landen als eerst op google.nl als ze hun internetbrowser openen. Je kan er ook voor 
kiezen om in te stellen dat er een portal website wordt geopend. 

Als je dagelijks de website van wehkamp bekijkt dan is het prettig als je het adres niet steeds 
opnieuw hoeft in te typen.

Je gaat via jouw persoonlijke startpagina naar jouw favoriete webshop. Achter de icoontjes (in 
voorbeeld van symbaloo) staat een affiliate link. Portal websites zijn groot binnen affiliate 
marketing door het groot aandeel aan terugkerende bezoekers.

Samenwerken
Samenwerking met portal sites is zeker aan te raden. Je ontvangt doorlopend kwalitatieve bezoekers

Tips
1 Binnen symbaloo kan je ook een tegel kopen. Onderzoek 
de advertentiemogelijkheden bij symbaloo
2 Startpagina heeft een zoekfunctie. De affiliate sanoma 
search -> hier liggen kansen voor extra aantallen. 

Voorbeelden van portal sites
www.symbaloo.com (lees een artikel over symbaloo)
www.startpagina.nl

Hier rechts een screenshot van Symbaloo - 20 miljoen
gebruikers wereldwijd

http://www.symbaloo.com
https://affiliateacademy.info/succesvolle-affiliate-site-symbaloo/
http://www.startpagina.nl


Review
affiliates 

Review sites
Beoordeling en review websites verzamelen meningen over webshops. Bezoekers van review 
websites twijfelen of ze een aankoop willen gaan doen. Ze willen weten wat de ervaringen zijn van 
andere klanten. Ze zoeken op ‘ervaringen webshop x’ en komen dan op een review affiliate website 
terecht.

Review affiliates scoren goed op zoekwoorden zoals ‘ervaringen Wehkamp’ of ‘beoordelingen 
Bol.com’. 

Een positieve review kan een potentiële klant overtuigen om tot aankoop over te gaan. Een 
terugkerende eigenschap van grote affiliate categorieën is dat ze dicht bij de aankoop zitten.

Dit is bij de review sites ook het geval en de reden dat dit een belangrijke affiliate categorie is. 

Samenwerken

Review kunnen belangrijke partners om de klant te overtuigen. Dus het is zeker aan te raden met 
deze partijen een samenwerking op te starten. 

Tip: Zorg ervoor dat je de mogelijkheid krijgt om te reageren op
reviews. Mocht er een negatieve beoordeling zijn dan kan je 
hier adequaat op reageren. Dit laat zien dat jouw bedrijf 
klachten serieus neemt. En verbetert jouw online imago. 

Voorbeelden van review sites
www.ervaringenreview.nl
www.ervaringensite.nl
www.nederlandreview.nl



Kortingscode
affiliates (1)

Kortingscode sites
Een kortingscode of couponsite verzameld kortingscodes van zoveel mogelijk adverteerders. 
Voorbeelden hiervan zijn www.kortingscode.nl of www.actiecode.nl. Als adverteerder kan jij jouw 
codes laten plaatsen op deze sites.

Nadeel Samenwerking Kortingscode Affiliates
Voorbeeld: Jij verkoopt hardloopschoenen op jouw webshop. Een klant heeft een paar 
hardloopschoenen in het winkelmandje geplaatst. Klik op afrekenen en ziet een vakje staan met –  
vul hier je kortingscode in – De klant gaat zoeken naar een kortingscode in google.

Hij komt op een korting of coupon site – klikt op de affiliate link van coupon site, gaat weer terug naar 
de webshop en rond de bestelling af.

De affiliate cookie is geplaatst en de coupon site ontvangt een commissie over deze 
bestelling.



Kortingscode 
affiliates (2)

Wat zijn de gevolgen hiervan?
1 – Affiliate kosten te hoog

Een gevolg is dat er sales worden toegekend aan het affiliate kanaal die mogelijk organisch of via 
zoekmachine marketing binnen was gekomen. Hierdoor zijn de marketingkosten per verkocht 
product hoger dan ze eigenlijk moeten zijn.

2 – Verkeerde partners worden beloond

Een ander gevolg is dat affiliates die wel toegevoegde waarde leveren geen vergoeding ontvangen. 
De commissie (de laatste klik) wordt weggekaapt door de kortingscode website in het voorbeeld.

Dit heeft een negatieve effect op het affiliate programma. De verkeerde partners worden 
beloond, waardoor de partijen die wel van waarde zijn zullen stoppen met de promotie.

Kortingscode Strategie
Kortingscode sites hebben een erg groot bereik. Het is zonde om dit bereik te laten liggen. Hoe kan 
je samenwerken met kortingscodes zonder de zorgen dat je teveel betaald? Hoe zorg je dat de juiste 
affiliate worden beloond voor hun inzet?

1 – Stel een cookie freeze in

Er zijn technische mogelijkheden om de cookie te 
bevriezen. Dus als er tijdens het bestelproces een bezoek wordt 
gebracht aan een kortingscode site – wordt de geplaatste cookie 
van de coupon site genegeerd.



Kortingscode
affiliates (3)

2 – Conversie attributie

Maak gebruik van een model waarin er niet volledig op de laatste klik wordt afgerekend. De 
commissie wordt dan verdeeld over over verschillende touchpoints voorbeeld hiervan kan zijn:

Eerste klik: 33% van de totale commissie
Tweede klik: 33% van de totale commissie
Laatste klik: 33% van de totale commissie

Hier zijn een heleboel variaties op te bedenken. Waarbij de eerst klik juist meer krijgt dan de laatste 
klik of andersom. De keuzes hierin zijn afhankelijk van je doelstellingen.

3 – Aparte vergoeding voor kortingscode sites

Werk met een aparte vergoeding voor kortingscode sites. Je kan er voor kiezen om de coupon / 
korting sites een lagere beloning te geven. Je blijft op deze wijze wel profiteren van de aanwezigheid 
op deze sites, maar tegen lagere kosten.



Kortingscode
affiliates (4)

4 – Motiveer om additioneel verkeer aan te leveren

Ga een intensieve samenwerking aan met de kortingscode sites door exclusieve kortingcodes aan te 
maken. Vraag in ruil voor een exclusieve kortingscode om vermelding op de homepage en in de 
nieuwsbrief. Op deze manier wordt er additioneel verkeer naar jouw website gestuurd.

5 – Verbeter de communicatie op de site
Veel kortingscode sites wekken de indruk dat er een kortingscode actief is terwijl dit niet altijd het 
geval is. Dit met als doel om een cookie te plaatsen. Zorg ervoor dat de communicatie klopt op de 
kortingscode site. Als er geen kortingscode actief is dan moet dit ook duidelijk worden aangegeven.



Periode 
gerichte 
affiliates

Periode gericht affiliates
Er zijn periodes in het jaar waarin veel online aankopen worden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn 
Sinterklaas, Kerst, Blackfriday, Cybermonday, Moederdag en Vaderdag. 

Affiliates spelen hier slim op in. Door met deze publishers samen te werken kan je het bereik en 
sales voor jouw product of dienst aanzienlijk verhogen. 

Voorbeelden 
Black Friday
www.blackfridaynederland.nl  - Grootste blackfriday aanbieding website van Nederland. 

Sinterklaas
www.lootjestrekken.nl - In 2018 zijn er 2,5 miljoen lootjes getrokken. Lees in dit artikel meer over 
hoe deze publisher werkt

Tip: Maak gebruik van een marketingkalender. Werk voor uit. Partijen zoals lootjestrekken en 
blackfridaynederland.nl maken de deals in de zomer. Benader ze in de zomermaanden dan 
weet je zeker dat alles bijtijds goed staat. 

Nadeel: Partijen met een groot bereik werken op basis van een hybride model. Dus 
je betaalt een commissie op een sale maar ook een vast bedrag voor de promotie. 

http://www.blackfridaynederland.nl
http://www.lootjestrekken.nl
https://affiliateacademy.info/geld-verdienen-als-affiliate-lootjestrekken-nl/


Voorbeelden 
Periode gerichte

affiliates

Black Friday wordt elk jaar groter, mis de 
kansen voor promotie via affiliate marketing niet   
⇩
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CUG (Closed User Groups)

Closed User Groups zijn plekken waar klanten samen komen achter een gesloten login.. 

Denk hierbij aan: 

1 - personeelsvoordeelwinkels 
2 - brancheverenigingen
3 - platforms voor ingelogde leden of ondernemers. 

In deze gesloten omgevingen bereiken adverteerders specifieke doelgroepen met dezelfde affiniteit, 
levensfase of interesses. Hoewel een niche, kunnen die een groot bereik hebben. Bovendien 
adverteren ze op een kanaal waarin hun aanbieding met vertrouwen wordt ontvangen. 

Een ander groot voordeel is dat aanbiedingen exclusief gelden binnen deze gesloten groepen, zodat 
er geen kanaalconflicten ontstaan.
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CUG (Closed User Groups)

Voorbeelden hiervan zijn:  
ING Rente Punten Sparen - https://www.ing.nl/punten/overview
KLM Flying Blue Spaarprogramma - https://store.flyingblue.com/
Personeelswinkels Randstad - https://www.personeelsvoordeelwinkel.nl/
Platform thuisbezorgd.nl voor Restauranthouders - https://www.thuisbezorgd.nl/aanmelden

Deze platformen willen waarde toevoegen voor hun leden. Speciale deals zijn essentieel om hier een 
samenwerking mee op te bouwen. Commissies zijn belangrijk maar niet leidend hierin. 

Het is interessant om met deze partijen in gesprek te gaan. 
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Conversie Attributie

Wat is Conversie Atrributie?
Als je een  dienst of product verkoopt kan je veel leren van de klantreis (customer journey). 
In andere woorden: Welke stappen zijn er door de klant genomen om uiteindelijk over te 
gaan tot een aankoop? Op welke manier is een klant voor het eerst in contact gekomen met 
jouw bedrijf?

Welke stappen zijn hierna genomen? En via welk kanaal is er uiteindelijk besloten om tot 
een aankoop over te gaan?

Door te begrijpen hoe het oriëntatieproces eruit ziet en welke kanalen hierin belangrijk zijn 
kan hier op geoptimaliseerd worden. Hieronder is een voorbeeld te zien van alle online 
klantcontacten tot aan de aankoop.
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Conversie Attributie

Voorbeeld Conversie Attributie
Google Organisch -> Prijsvergelijker -> Retargeting -> E-mail Nieuwsbrief -> Google 
Adwords -> Aankoop
De conclusie uit bovenstaande voorbeeld is dat niet Google Adwords (de laatste klik) 
verantwoordelijk is voor de gehele transactie. Een samenspel van meerdere online kanalen 
heeft er voor gezorgd dat deze klant iets heeft gekocht.

Er wordt op een bredere manier gekeken naar hoe een conversie tot stand is gekomen.

Als je conversie attributie toepast dan geef je elke contactmoment een waarde:

Eerste klik-> Google Organisch ->  30%
Tweede klik-> Prijsvergelijker -> 15%
Derde klik -> Retargeting -> 10%
Vierde klik: -> E-mail Nieuwsbrief -> 15%
Laatste klik -> Google Adwords -> 30%



Conversie 
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Conversie Attributie
In het voorbeeld zie je een mogelijke verdeling per contactmoment. Hierin wordt de waarde van het 
eerste en laatste contact als belangrijker. Op deze manier kan het marketingbudget op de meest 
efficiënte manier worden verdeeld over de verschillenden kanalen.

Hoe pas je Conversie Attributie toe?
Elke marketingkanaal heeft een andere afrekenmodel. Adwords betaal je vooruit per klik. 
Affiliate betaal je achteraf per sale of lead. Retargetting wordt op basis van impressies 
betaald.

De waarde van een verzonden email uit het eigen nieuwsbrief bestand is moeilijk te 
bepalen.

Daarnaast weet je niet van te voren of er uit de ingezette kanalen een transactie komt. Je 
kan conversie attributie dus alleen achteraf inzetten.

Het is gebruikelijk om 1 x in de 3 maanden een data dump vanuit analytics te doen. Je kan 
dan met terugwerkende kracht zeggen welke combinaties het best hebben gewerkt.

Vervolgens kan het beleid en de marketingbudgetten per kanaal voor de komende 3 
maanden worden bepaald. Wees je er wel bewust van dat je veel data nodig hebt om 
conclusies te kunnen trekken.
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Conversie Attributie

Discussie afrekenmodel affiliate marketing
Binnen affiliate marketing te marketing is er al jaren discussie over het afrekenmodel. 
Affiliate marketing werkt op basis van last cookie counts. Dit betekent dat de affilaite die 
verantwoordelijk is voor de laatste klik de affiliate commissie ontvangt.

Dit afrekenmodel werkt in de hand dat de affiliates zich richten op klanten die op het punt 
staan om een aankoop te doen. Je ziet dit terug bij de succesvolle affiliates. Dit zijn 
cashbacksites, kortingscode sites en reviewsites. De toegevoegde waarde van een affiliate 
wordt soms in twijfel getrokken.

Dit zal per individueel geval onderzocht moeten worden. Echter wordt in deze discussie 
vaak een belangrijk onderdeel vergeten:

Je betaalt binnen affiliate marketing op basis van performance. De affiliate ontvangt alleen 
een commissie als er een sale of lead wordt gerealiseerd.
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Conversie Attributie

Veel ‘gratis’ verkeer uit Affiliate Marketing
Er wordt heel erg veel kwalitatief affilaite verkeer doorgestuurd waar niet voor betaald wordt 
door een adverteerder. Dit is allemaal exposure en bereik waar je binnen adwords, 
retargeting en advertenties op de social netwerken wel voor betaald. Een affiliate loopt meer 
risico dan een facebook, google of linkedin waarbij vooraf betaald.

Als het risico verplaatst wordt zal dit ook terug moeten komen in de commissie die betaald 
wordt aan de affiliate.

Hoe pas je conversie attributie toe binnen affiliate marketing?
Verschillende affiliate netwerken hebben technieken voor conversie attributie. Je kan de 
commissie verdelen over de verschillende affiliates die hebben bijgedragen. 

Binnen de interface van het netwerk zie je de flow van kliks van de verschillende partners 
die bij hebben gedragen aan de sale. Vervolgens kan de commissie worden verdeeld over 
de verschillende affiliates.
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Conversie Attributie

Voordelen conversie attributie affiliate marketing
Je kan affiliates belonen die zich richten op de oriënterend klant. Hierdoor kan je 
salesfunnel beter sturen en het aantal transacties verhogen. Daarnaast kan je je affiliate 
base laten groeien wat weer leidt tot een groter bereik en meer sales.

Websites die voorheen geen geld konden verdienen met affiliate marketing omdat de sale 
altijd aan de affiliate met de laatste klik ging. Hebben nu wel kansen om geld te verdienen.

Nadelen conversie attributie affiliate marketing
1 Je kan alleen maar attribueren op de affiliates die actief zijn binnen 1 affiliate netwerk. 
Werk je samen met meerdere affiliate netwerken dan is het zinloos om conversie attributie 
voor affiliate marketing in te zetten.

2 Conversie attributie alleen voor het affiliate kanaal geeft maar een klein inzicht in de reis 
van de klant. De andere kanalen zoals adwords , social, sea en organisch worden niet 
meegenomen.



Actie en Tips
Affiliate 

Categorieën

Tips en Acties Affiliates

1 - Maak een lijst van alle content sites binnen jouw branche. Benader deze voor een cpc of cps deal
2 - Zijn er vergelijkers actief binnen jouw branche. Zorg dat je er op komt te staan. 
3 - Benader de belangrijkste dagaanbiedingen sites en vraag of zij kansen zien voor jouw producten. 
Zien zij kansen? Maak een dagaanbiedingen productfeed en laat deze opnemen door de affiliates.
4 - Heeft jouw product of dienst een link met gratis. Benader de gratis sites en start een 
samenwerking op
5 - Start de promotie op met de grote cashbacksites. 
6 - Bedader de portal sites zoals symbaloo en startpagina.nl voor een samenwerking. 
7 - Onderzoek of kortingscode sites passen binnen jouw affiliate strategie. Weeg de voor en nadelen 
af voordat er een samenwerking opgestart wordt. 
8 - Start bijtijds met het sluiten van deals met de Periode gericht affiliates. 
9 - Probeer een goede mix te krijgen van verschillende soorten affiliates
10 - Probeer de afhankelijkheid van enkele affiliates te verminderen. Zorg voor een grote actieve 
affiliate base
11 - Evalueer gemaakte individuele afspraken, beoordeel of deze rendabel zijn
12 - Beantwoord vragen van belangrijke partners snel. 



Overzicht Tips en Acties
1 - Samenwerking Affiliate Netwerk
1 - Onderzoek de expertise van de netwerken. Bij welk netwerk zitten jouw directe concurrenten. 
Onderzoek of de kennis van jouw huidige netwerk voldoende aansluit bij jouw product. 
2 - Wees je bewust van de kosten die je betaalt aan het netwerk. Zet een reminder in je agenda 
wanneer het contract afloopt. Dit is een moment om te onderhandelen over de financiële voorwaarden.
3 - Werk samen met pro actieve account managers. 
4 - Werk samen met een netwerk die technologisch voorop loopt. Worden er tools ontwikkeld die 
affiliates helpen om meer sales te doen? 

2 - Netwerk Voorwaarden
1 - Benchmark contractvoorwaarden 
2 - Werk samen met pro-actieve account managers 
3 - Onderhandel over de financiële voorwaarden 
4 - Wees je bewust van het verschil tussen marge en opslag

3 - Netwerk Pitch
1 - Onderzoek of het huidige netwerk het onderste uit de kan haalt voor jouw campagne. 
2 - Niet tevreden: Ga in gesprek met jouw netwerk en  bespreek wat er beter kan. 
3 - Ga samen met je netwerk aan de slag met de optimalisatie mogelijkheden. 

Alle Tips 
en Acties



4 - Mocht dit na 4 maanden niet leiden tot een verbetering informeer bij concurrerende netwerken of zij 
kansen zien voor een samenwerking.
5 - Vraag de netwerken om een voorstel. Bepaal op basis van de voorstellen met wie de 
samenwerking wordt voortgezet.  

4 - Vindbaarheid Programma
1 - Controleer regelmatig de vindbaarheid van de campagne binnen de netwerken 
2 - Zorg dat je binnen de netwerken op relevante zoekwoorden gevonden wordt.
3 - Vergelijk de campagne positie met de concurrentie 
4 - Zoek samen met de netwerken naar mogelijkheden voor meer aandacht 
5 - Promoot het programma op de eigen website 

5 - Concurrentie
1 - Onderzoek de programma voorwaarden van de concurrentie
2 - Bepaal waar je je op wilt onderscheiden van de concurrentie (prijs, voorwaarden, service, 
communicatie)
3 - Informeer bij de affiliates wat er beter kan en hoe de concurrentie het doet.
4 - Informeer bij de netwerken wat er beter kan en hoe de concurrentie het doet. 
5 - Op welke punten presteer je minder goed dan de concurrent, optimaliseer waar mogelijk. 
6 - Op welke punten presteer je beter dan de concurrent, gebruik deze usp’s om meer affiliates aan te 
sluiten. 
7 - Onderzoek of er manieren zijn om de ranking binnen het netwerk te verbeteren.
8 - Ga actief op zoek naar de top affiliates van de concurrent en onderhandel met ze voor een betere 
positie

Alle Tips 
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6 - Affiliate Samenwerking
1 - Onderzoek jouw top 20 affiliates. Verbetering van de promotie van deze partners leidt direct tot 
meer sales. 
2 - Ga met de beste partners in gesprek en bouw een relatie op. 
3 - Vraag om feedback. Wat hebben jouw affiliates nodig om meer sales te doen. Ga actief aan de slag 
met de tips die je krijgt. 
4 - Deel informatie over jouw best lopende producten. Best converterende landingspagina’s etc. 
5 - Maak deals. Er worden veel 1 op 1 deals gemaakt met affiliates. Zorg ervoor dat de afspraken 
duidelijk zijn. Geeft je meer commissie, vraag hier dan ook wat voor terug. Dit kan in de vorm van een 
betere positie positie op de site. Een maandelijks terugkerende mailing etc. 
6 - Hou bij het bepalen van de affiliate commissie ruimte over voor deals. Hou marketing budget over 
om 1 op 1 deals te sluiten. 

7 - Promotie Materiaal
1 - Banner materiaal dat synchroon loopt met de marketingkalender profiteert van meerdere       
contactmomenten en heeft hierdoor een betere conversie.
2 - Banner materiaal met een dedicated landingspagina van de actie converteert beter dan de 
homepage of standaard pagina.
3 - Door oude banners te overschrijven met nieuwe banners zal er nooit oud of niet werkend 
bannermateriaal te vinden zijn op affiliate websites.
4 - Foto's van mensen in banners verhogen de doorklik ratio
5 - De meest gebruikte banner binnen affiliate marketing is de 500 bij 500. Zorg ervoor dat deze altijd 
beschikbaar en up to date is.
6 - Vraag om een klik op een banner door middel van een call to action
7 - Maak gebruik van een aflopende actie om een bezoek meer urgent te maken.
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8 -  Deel de usp's van de aanbieding op de banner
9 - Zorg dat de actie (consumenten deal terugkomt in de banner).
10  - Uit tekstlinks komen de meeste conversies.  Voeg tekstlinks toe binnen jouw programma. Maak 
gebruik van verschillende teksten en landingspagina’s 
11 - Check bij het netwerk of de deeplink generator voor jouw programma wel aan staat. 
12  - Vraag aan de 3 belangrijkste vergelijkers hoe voor hun de perfecte feed eruit ziet. Bouw op basis 
van deze informatie de productfeed. Geef aan de vergelijkers jouw direct gegevens, zodat ze je 
kunnen bereiken mocht de feed niet naar behoren werken.
13 - Maak je gebruik van dagaanbiedingen? Maak dan een dagaanbiedingen feed. Deze wordt 
gebruikt door de vele dagaanbiedingen affiliates. Een interessante affiliate categorie met een groot 
bereik. 
14 - Onderzoek 1 x in de maand hoe het promotiemateriaal presteert. Bepaal op basis van deze 
inzichten wat er aangepast moet worden. Deel opvallende resultaten met de belangrijkste partners. 

8 - Marketingkalender
1 - Onderzoek welke momenten in het jaar voor jouw bedrijf van belang zijn. 
2 - Bekijk welke affiliates hier bij passen. Welke partners kunnen extra promotie voor je doen
3 - Ga minstens 2 maanden van te voren met deze partners in gesprek en sluit deals voor promotie. 

9 - Affiliates Keuren
1 - Snelle affiliate keuring leidt sneller tot een promotie.Probeer dagelijks de nieuwe aanmeldingen te 
keuren. 
2 - Affiliates die te lang moeten wachten op een keuring zijn eerder geneigd zijn om een concurrent te 
promoten die wel snel keurt of  waar ze al goedgekeurd voor zijn.
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3 - Stuur affiliates met veel potentie direct een mail of bel ze op. 
4 - Maak geen gebruik van automatische goedkeuring.

10 - Promotie Nieuwsbrief

1 - Onderzoek de mogelijkheden voor het versturen van nieuws binnen jouw netwerk. 
2 - Zorg ervoor dat het nieuws altijd relevant is voor de affiliates.
3 - Laat de marketingkalender gelijk lopen met de berichtgeving aan de affiliates
4 - Stuur 2 wekelijks of maandelijks voor een nieuwsbrief uit via de netwerken
5 - Maak bannermateriaal / landingspagina/ tekstlinks en productfeeds die aansluiten bij de 
nieuwsberichten.
6 - Stuur de best presterende partners (top 10) bij belangrijke wijzigingen persoonlijk een bericht.
7 - Positief in de media deel dit via het affiliate nieuws. 
8 - Deel informatie over best lopende producten en acties met de publishers. 

11 - Transactie keuring

1 - Keur de transacties planmatig elke maand of elke 2 weken.
2-  Stel een keur beleid op waarin de manier van keuren staat uitgelegd 
(voor intern)
3-  Wees transparant in de reden van afkeur door dit bij de gekeurde 
transactie te vermelden. 
4 -  Voeg het keur beleid toe in de programma voorwaarden zodat dit 
transparant en duidelijk is voor de affiliates. 
5 - Werk je met 2 of meer netwerken samen, zorg ervoor dat je niet dubbel 
betaald voor 1 transactie
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6 - Controleer maandelijks de facturen aan de hand van de gerealiseerde 
transacties.
7 - Zorg ten alle tijden voor duidelijk financieel inzicht

12 - Affiliate Commissie
1 - Bepaal de marketingkosten. Wat voor een vergoeding kan je
weggeven. 
2 - Onderzoek de commissies van de concurrentie. Waar kan je je
op onderscheiden. 
3 - Maak een lijst van affiliates met groeipotentie en maak 
individuele afspraken.
4 - Zorg voor eenvoudige vergoedingsstructuur

13 - Affiliates Vinden
1 -  Maak gebruik van de nieuwsbrief van jouw netwerk voor de werving van nieuwe partners
2 -  Gebruik de zoekfunctie binnen het netwerk. Zoek op relevante termen en benader de partners die 
bij jouw product passen.
3 - Laat de accountmanagers van het netwerk nieuwe contacten voor je leggen.
4 - Vraag om feedback bij publishers en netwerken. Waarom promoten sommige partners jouw 
producten niet.
5 - Vraag om een benchmark. Welke partners zijn actief voor de concurrent.
6 - Kijk in google welke affiliates naar boven komen op relevante zoektermen.
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7 -  Onderzoek de adwords data. Uit welke zoekwoorden komen de meeste conversies. Welke 
affiliates scoren organisch goed op deze zoekwoorden.
8 -  Benader affiliates die niet afhankelijk zijn van google.
9 -  Promoot je programma op blog sites waar affiliates regelmatig te vinden zijn.
10 -  Maak een pagina op je shop waar affiliates zich aan kunnen melden. 

14 - Affiliates Activeren
1 - Na aanmelding direct contact opnemen met de affiliate. 
2 - Maak een apart affiliate e-mail adres aan zodat iedereen in het bedrijf op de hoogte
is van het laatste contact. 
3 - Skype Chat is ideaal om een relatie op te bouwen met jouw partners
4 - Regelmatig updates via de mail met relevante informatie over acties / conversie 
percentages etc. 

14 - Fraude en Misbruik
1 - Monitor de IP adressen bij transacties, meerdere transacties vanaf 1 IP is een signaal voor fraude
2 - Controleer het land van herkomst van de bezoekers van affiliates om fraude te signaleren.
3 - Controleer de aanwezigheid van promotiemateriaal op de website van de affiliate
4 - Controleer periodiek of alle actieve affiliates voldoen aan de richtlijnen en voorwaarden
5 - Maak een handleiding cq kwaliteitsprocedure voor het identificeren van frauduleuze affiliates, welk 
periodiek uitgevoerd kan worden
6 - Maak een planning logboek voor het bijhouden van affiliate e-mailings. 
7 - Zorg voor heldere programma voorwaarden
8 - Bij vermoeden van fraude direct contact opnemen met het netwerk
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Affiliate Soorten
1 - Maak een lijst van alle content sites binnen jouw branche. Benader deze voor een cpc of cps deal
2 - Zijn er vergelijkers actief binnen jouw branche. Zorg dat je er op komt te staan. 
3 - Benader de belangrijkste dagaanbiedingen sites en vraag of zij kansen zien voor jouw producten. 
Zien zij kansen? Maak een dagaanbiedingen productfeed en laat deze opnemen door de affiliates.
4 - Heeft jouw product of dienst een link met gratis. Benader de gratis sites en start een samenwerking 
op
5 - Start de promotie op met de grote cashbacksites. 
6 - Bedader de portal sites zoals symbaloo en startpagina.nl voor een samenwerking. 
7 - Onderzoek of kortingscode sites passen binnen jouw affiliate strategie. Weeg de voor en nadelen 
af voordat er een samenwerking opgestart wordt. 
8 - Start bijtijds met het sluiten van deals met de Periode gericht affiliates. 
9 - Probeer een goede mix te krijgen van verschillende soorten affiliates
10 - Probeer de afhankelijkheid van enkele affiliates te verminderen. Zorg voor een grote actieve 
affiliate base
11 - Evalueer gemaakte individuele afspraken, beoordeel of deze rendabel zijn
12 - Beantwoord vragen van belangrijke partners snel. 
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Succes met de optimalisatie van jouw affiliate 
programma!

Een beoordeling wordt gewaardeerd.
Klik hier om jouw mening achter te laten.

Vragen? Laat het mij weten op 
thijs@woltersinternet.nl

Succes!

https://www.google.nl/search?source=hp&ei=-ddJXOTjGciJlwTvsprIAQ&q=affiliate+academy&btnK=Google+zoeken&oq=af&gs_l=psy-ab.3.0.35i39l2j0i67j0j0i67j0i131j0i67l2j0l2.1245.1334..3274...0.0..0.61.163.3......0....1..gws-wiz.....0.ScbW5jM0MCw#btnK=Google%20zoeken&lrd=0x47c7a5f81a11629d:0x9a9f6ed3395337e9,3,,,
mailto:thijs@woltersinternet.nl

