
Google Tag Manager 
handleiding



In deze instructie lichten we toe hoe je met 
Google Tag Manager acties kunt bijhouden 
in Google Analytics met betrekking tot de 
boekingsmodule van OnlineAfspraken. 

Introductie



De voordelen

Gegevens verzamelen binnen de boekingsmodule

Meten binnen directe links, de consumenten app maar bovenal de eigen website

Eenvoudig koppelen met Analytics, Adwords en andere tools

Inzien in welke stappen klanten afhaken en uit welke bron de meeste conversie komt

Na installatie eenvoudig nieuwe Tags en Triggers aanmaken

Betere ervaring bieden aan klanten op basis van data

Geen aparte bedankpagina's per widget meer nodig
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Als je begint in Google Tag Manager, maak je eerst een account 
aan volgens de instructies van GTM zelf. Als je al een account 
hebt, kan je hierin een nieuwe container aanmaken ofwel de 
bestaande gebruiken. 

Vul bij containternaam de link naar je eigen website in en kies bij 
doelplatform voor ‘Internet’. Klik vervolgens op ‘Maken’, accepteer 
de serviceovereenkomst (vinkje aanzetten en rechts bovenin op 
‘Ja’ klikken) en je bent klaar met de eerste stap!

Account aanmaken



Je krijgt na aanmaken direct twee GTM codes te zien, alleen de 
eerste is belangrijk om het goed werkend te krijgen. Er zijn 2 
manieren om de code te verwerken, die afhangen van de gebruikte 
boekingsmodules/inbouwmethode.

Je plaatst de GTM-code beginnend met ‘GTM-xxxxxxx’ in de 
boekingswidget via Instellingen > Widgets inbouwen > Configureren 
onder ‘Google opties inschakelen’ bij ‘Google Tag Manager Key’. 
Na het invoeren sla je dit op (rechts bovenin) en zet je waar nodig 
een nieuwe iFrame code of directe link op de website. Voor de app-
versie wordt de code automatisch geladen bij het opslaan. 

Installeren van de code 
(1/2)



In de standaard inbouwcode wordt vanuit ons geen GTM-code 
geladen. Om conflicten te voorkomen raden we aan de eerste html-
code uit Google Tag Manager op de eigen website te verwerken. Het 
is belangrijk de GTM code zo hoog mogelijk (liefst in de kop <head>) 
op de eigen website te plaatsen.
 
De toegevoegde waarde van de tweede code vanuit GTM zal beperkt 
zijn, want zonder scripts doet de widget niets. Gebruik je een 
WordPress website? Dan kan het handig zijn om de plugin Headers 
and Footers te installeren en plak dan het eerste script in de header.

Installeren van de code 
(2/2)



Nu de code geïnstalleerd is binnen OnlineAfspraken, gaan we aan de 
slag binnen Google Tag Manager zelf met het koppelen van de Tag 
Manager aan Google Analytics. Je kan dit eenvoudig doen middels een 
variabele (deze kan je namelijk later eenvoudig hergebruiken, zonder 
elke keer je tracking-ID op te hoeven zoeken). Je gaat hiervoor links in 
het menu naar ‘Variabelen’ en kiest onderaan de pagina ‘door de 
gebruiker gedefinieerde variabelen’ en klikt op ‘nieuw’. Om een variabele 
aan te maken, klik je op het pennetje of ‘variabeleconfiguratie’. Onder 
hulpprogramma’s kies je voor ‘Instellingen van Google Analytics’ en hier 
vul je de Tracking ID van Analytics in; zie hier hoe je deze kan vinden.

Noot: 
Op vergelijkbare wijze kan je ook koppelen aan Adwords of andere tools.

Koppelen aan Analytics 



Na het instellen van Google Analytics, gaan we aan de slag met de 
ingebouwde variabelen. In dit voorbeeld laten we zien hoe je een 
gebeurtenis implementeert na een klik op de knop ‘Afspraak bevestigen’. 
Het voorbeeld is een gebeurtenis die gestart wordt via triggers van het 
type ‘Klik’. Zorg er daarom eerst voor dat al je klikvariabelen in het menu 
‘Variabelen’ zijn aangevinkt. Dit doe je door te gaan naar ‘Variabelen’ en 
hier op ‘Configureren’ te klikken. Zet in ieder geval alle opties onder het 
kopje ‘Klikken’ aan voordat je gebeurtenistags gaat maken, na het 
aanvinken kan je op het kruisje klikken (zie afbeelding).

De variabelen instellen



Weet je niet hoe het element heet wat je wilt meten, dan 
kan je binnen Google Tag Manager rechts bovenin op 
‘Voorbeeld’ klikken om de voorbeeldmodus te activeren. 

Nadat dit gedaan is open of ververs je de pagina waarop 
de GTM code geïmplementeerd is. Nu komt helemaal 
onderaan de pagina de voorbeeld-modus naar voren 
waarin je per actie die je doet terug kan kijken welke 
‘Variables’ er mogelijk zijn. Zo zien we in onderstaande 
demo-modus in de kolom value ‘Afspraak bevestigen’ en 
in de kolom ‘variable’ de optie ‘click text’. 

Gebruik de 
Demo-modus



We gaan nu aan de slag met het installeren van de eerste tag. Je 
gaat hiervoor naar ‘Tags’ en klikt op ‘Nieuw’. Geef de tag een naam 
(bijv. Afspraak bevestigen) en klik rechts bovenin op Tagconfiguratie. 
Kies voor de eerste optie: Google Analytics – Universal Analytics. 
Onder Trackingtype selecteer je ‘Gebeurtenis’. 

Daarna is het belangrijk dat je een categorie, actienaam en label 
invoert. Waarde laten we leeg, niet-interactie op ‘onwaar’ en bij 
Google Analytics-Instellingen kunnen we kiezen voor de eerder 
aangemaakte koppeling met Google.

De eerste Tag en Trigger 
maken (1/2)



We scrollen verder naar beneden en klikken op ‘Trigger’ of 
het pennetje ernaast. Vervolgens klik je rechts bovenin op het 
+ icoontje. Nu vul je de naam van de trigger in, bv. ‘Afspraak 
bevestigen’ en klik je op ‘Triggerconfiguratie’ of het pennetje 
ernaast waarbij je onder ‘Klik’ de optie ‘Alle elementen’ kiest. 

Bij ‘deze trigger wordt geactiveerd voor’ kies je de optie 
‘sommige klikken’, vervolgens selecteer je in het eerste menu 
de optie ‘Click Text’, bij de tweede ‘bevat’ en in de derde 
kolom welke tekst er op de knop staat (bv. ‘Afspraak 
bevestigen’) en klik op ‘Opslaan’. 

Je hebt nu alles ingesteld en kan je wijzigingen opslaan door 
binnen Google Tag Manager onder ‘Overzicht’ op ‘Verzenden’ 
te klikken en de wijzigingen te publiceren.

De eerste Tag en Trigger maken (2/2)



Nadat je voorgaande stappen hebt uitgevoerd, kan je na enige tijd in Google Analytics onder ‘Gedrag’ en ‘Gebeurtenissen’ in het 
overzicht de acties en hoe vaak ze zijn uitgevoerd terugvinden. 

Als je ook wil zien waar de klanten die de acties hebben uitgevoerd vandaan kwamen, dan kan je bovenin bij secundaire 
dimensie onder ‘Aquisitie’ bv. kiezen voor bron/medium. Zo zie je dat voor onze gebeurtenislabel ‘Afspraak bevestigen’ (zoals we 
deze in stap 5 hebben genoemd) voor een bepaalde datum verkeer uit 2 bronnen komt; vanuit Facebook en onze eigen website. 
 

Resultaten bekijken in Analytics (1/2)



Onder overzicht kan je per categorie, actie of label 
terugkijken voor een bepaalde periode (bv. per uur 
op een dag of per dag binnen een maand). 

Zo zien we bijvoorbeeld dat op 10 februari 5 keer 
op ‘afspraak bevestigen’ is geklikt; één keer om 
13.00u en om 15.00u en 17.00u beiden twee keer. 

Resultaten bekijken 
in Analytics (2/2)
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