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Van onderbuik 
naar onderzoek

R.I.P. Google Analytics



Universal Analytics 
-> Google Analytics 4

Feiten

● UA wordt vanaf 1 juli 2023 niet 
meer ondersteund

● Data wordt niet geïmporteerd 
vanuit UA

● Alles opnieuw instellen
● Nieuwe interface
● En…



Maximilian Schrems



Verbod Google Analytics 
dreigt: overdracht data 
illegaal‘

’

RTL Nieuws



Over Matomo
Feiten

● ‘Fatsoenlijk’
● Open-source 

statistiekenprogramma 
(iedereen kan bij de code) 



Wat kan je allemaal 
met Matomo?

Daarom

● ‘Doelen’: ‘Conversies’ in GA
● Filters, segmenten en query 

parameters
● Site searches bijhouden
● Extra aandacht voor privacy: 

zelf AVG-checklist en de 
anonimisering van gegevens 
beheren

● Rapporten per mail ontvangen



Bedrijven die 
Matomo gebruiken

Mooie merken

● De Europese Commissie
● De VN
● NASA
● Amnesty International
● En…



Renderende 
marketing zonder 
data te delen

FilmHallen
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Data delen 
of niet?

FilmHallen





FilmHallen

Ethisch en
juridisch



Risico’s
FilmHallen

Minder fijnmazige targeting, 
of helemaal uitgesloten 
worden van mogelijkheden

Geen analyse en inzichten 
meer krijgen

Geen alternatief beschikbaar
Of hoge kosten?



FOMO
FilmHallen

● Nieuwe ontwikkelingen missen

● Concurrentie doet het wel



Kansen
FilmHallen

● Grip op je data

● Bewust leren kiezen wat je 
wel en niet wil weten

● Beter verantwoording afleggen 
aan je (website)bezoekers



Alternatieven
FilmHallen

● Er blijkt van alles te kunnen

● Analytics in eigen beheer is 
makkelijk: MATOMO, 
Smartlook, Piwik, etc

● Een CDP kan je ook in eigen 
beheer opzetten: Smart 
connections, Squeezely, 
SalesForce etc.



Sneaks
Wat doen wij

 zonder onze data met
 derden te delen?

Praktijk



En nu?



Sneaks

Stap 1



Voordelen
Pros

● Volledig eigenaarschap over je 
data

● Privacy en bescherming van 
persoonsgegevens

● Profielen van bezoekers 
bijhouden (repetitieve acties)

● Ingebouwde Tag Manager 



Voordelen
Pros

● Cookie-vrije tracking 
● Geen adblockers
● Data uit GA importeren 

mogelijk (GA4 kan dit niet)
● Heatmaps, session 

recordings en funnels 
zonder externe partijen 

● Beste alternatief in de 
betaalde range 



De Matomo 
WordPress plugin

Pros

● Makkelijk in beheer
● Direct naar je 

Matomo-omgeving vanuit WP
● Easy uit te breiden met 

extra’s, betaald per jaar 
(heatmaps, session 
recordings, funnels, 
e-commerce)



Sneaks

Inkijkje in Matomo



eagerly.nl

Kortom..

Verandering MOET
- Of over naar GA4…
- Of over op privacyvriendelijk alternatief 

Matomo
- Duidelijk? Wij kunnen ‘t voor je 

opzetten. 
- Meer weten? Er komt een mailtje jullie 

kant op met meer informatie!
- En wij kunnen ook helpen bij de rest ;)



Bedankt!

Ik sta voor 
je klaar
Namens het hele team – 
Kyara Jorritsma
k.jorritsma@eagerly.nl
030 785 31 79

mailto:k.jorritsma@eagerly.nl

