
Praktijk case valk.com
“Online rendement +”

13% meer unieke conversies

Door betere focus bij het reserveren 



In 1939 begonnen Martien en Rie van der Valk samen een 
restaurant in Voorschoten. Nu 70 jaar later is het bedrijf door hun 
(achter)kleinkinderen uitgebouwd tot het grootste horeca concern 
van Nederland meer dan 90 hotels in het binnen- en buitenland.

Historie Van der Valk

Van der Valk internet – Valk.com

Van der Valk internet is de centrale internet organisatie die 
de hotels ondersteunt met diensten voor hun online 
service. Daarnaast beheert zij de valk.com website. Deze 
overkoepelende informatie en reserveringen website wordt 
online gepromoot. Door het eigen team heeft men de 
mogelijkheid om zelf direct verbeteringen door te voeren.

valk.com wil het rendement van de website verbeteren en heeft Online 
Dialogue gevraagd om als partner hier het verschil te maken. Deze case 
uitwerking is het eerste resultaat van de samenwerking tussen beiden.
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Online kunnen we gedrag meten van prospects en 
klanten. Doel van de metingen is om te begrijpen wat 
een bezoeker komt doen en of deze bezoeker 
doorgaat en slaagt met het uitvoeren van het doel.
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Na de analyse en het zorgen 
dat verbetereffecten kunnen 
worden gemeten, kan worden 
gestart met optimalisatie. Dit 
door gericht te testen welke 
communicatie en interactie 
zorgt voor meer succes.
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Hoe bepalen waar te beginnen?
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Wat zijn de mogelijkheden van de organisatie?
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Current online dialogues 

Wat voor een dialogen zijn nu niet succesvol?

Analytics 
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Expert review 



Consumer insights maturity 

Weet je al wat het gedrag van de klant beïnvloedt?
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Conversion op(miza(on roadmap 

Bepaal waar nu meer succes kan worden gehaald!
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Hypothesis 

Alternative 

Op basis van de organisatie 
mogelijkheden en de inzichten waar 
verbetering haalbaar is, ga je op basis 
van klantinzichten aan de slag met het 
gestructureerd testen van welke 
communicatie en interactie op de website 
leidt tot meer succes.

Dit gebeurd altijd door de website 
inhoudelijk te variëren op basis van 
hypotheses die je wilt toetsen. Je wilt 
immers steeds beter leren hoe je met de 
mensen op je website moet interacteren 
en communiceren. Je wilt een antwoord 
op de gestelde hypotheses.
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1) Mass 

Dissatisfiers - satisfiers Webanalytics Feedback / Why 

valk.com is de centrale website van Van der Valk Hotels en Restaurants 
waarop bezoekers informatie over de hotels en de mogelijkheden kunnen 
vinden. Online aanbod bestaat onder andere uit hotelkamer overnachtingen, 
arrangementen, last-minutes en zaal reserveringen.

Op de valk.com website zijn we op zoek gegaan naar locaties waar we:

-  begrepen met welk doel de bezoekers kwamen
-  zagen dat er een verbetering haalbaar zou moeten zijn
-  eenvoudig, binnen de organisatie mogelijkheden, een test konden uitvoeren



De gekozen pagina

Er is gekozen om te testen met 
de reserveringen overzicht 
pagina. Deze pagina, die voor 
elk hotel binnen valk.com gelijk 
is, trekt enerzijds veel 
bezoekers en boekingen via 
deze pagina en anderzijds valt 
er op een eenvoudige manier 
veel aan te verbeteren (zonder 
moeilijke technische 
aanpassingen).

Het doel van de bezoeker is 
daarbij helder: reserveren

De pagina is nog erg kaal en het is niet geheel helder waar je moet klikken. Door 
optimalisatie verwachten we aanzienlijke resultaten. De pagina draagt immers 
goed bij aan de dagelijkse omzet.



De 3 hypothesen

De pagina is 
onduidelijk: er moet 

een duidelijke 
hotelkamer boek 

actieknop in beeld, dit 
leidt tot meer 

conversie.

Extra promotie van de 
last-minutes, 

aanbiedingen en 
arrangementen leidt 

tot meer unieke 
bezoekers die iets 

kopen.

We moeten de klant 
overtuigen bij ons te 
boeken en dat doen 

we door het gratis 
kopje koffie en de 

gratis WiFi onder de 
aandacht te brengen.



De variaties: nieuwe basis variant

Scanbare tekst met daarbij het 
benadrukken van de enige 

juiste koopargumenten: snel, 
veilig en 24 uur per dag!



De variaties: variant B

Alle 3 de hypotheses verwerkt in 1 
pagina: koffie en WiFi, aanbiedingen, 
lastminutes en arrangementen en een 

duidelijke boek hotelkamer knop.



De variaties: variant C

Om te testen wat nu het effect is van 
de koffie en WiFi aanbieding, dezelfde 
variant als B , maar dan zonder deze 

aanbieding!



De variaties: variant D

In plaats van arrangementen, last 
minutes en aanbiedingen nu weer een 

koffie en WiFi variant om te kunnen 
bepalen wat de effecten van beide 

opties zijn.



De variaties: variant E

Tot slot de uitgebreide variant van D 
om ook weer te kunnen vergelijken 

met B en de impact van de 
boodschappen te kunnen 

doorrekenen.



Hoe werd er gewerkt?
Het gratis software pakket Google Website 
Optimizer werd gebruikt om te zorgen dat elk 
van de 5 variaties evenredig worden getoond 
aan de bezoekers en dat een terugkerende 
bezoeker dezelfde variant als eerst te zien krijgt.

Het gratis software pakket Google Analytics 
werd gebruikt om van alle bezoekers die een 
bepaalde variant hebben gezien te bepalen 
wat zij nog meer op de webpagina hebben 
gedaan (verblijfstijd, aankopen etc.).

De winnaar werd bepaald door het aantal unieke conversies van de 
betreffende groep bezoekers te bekijken t.a.v. hotelkamer, last-
minute, arrangementen en aanbiedingen boekingen. 
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De uitkomsten: conversie uplift
Variant Conversie uplift Zekerheid

A default 91,5%

B -6,1% 98,2%

C 0,1% 90,6%

D 13,6% winnaar

E -15,1% 99,9%

De testperiode was 6 t/m 16 februari 2010 op een deel van het bezoek. Nieuwe tekst uplift: 2%

Met een statistische 
zekerheid van meer dan 
90% is versie D de 
winnaar van deze test. De 
kolom met zekerheid is de 
kans dat versie D in een 
volgende test weer wint 
van de betreffende versie.

In de conversie uplift 
kolom is het conversie 
verschil te zien van de 
betreffende versie in 
vergelijking met de 
originele variant (A).

Duidelijk zichtbaar is het 
feit dat sommige variaties 
ook slechter presteren 
dan het origineel!



De uitkomsten: hypotheses

De pagina is 
onduidelijk: er moet 

een duidelijke 
hotelkamer boek 

actieknop in beeld, dit 
leidt tot meer 

conversie.

Extra promotie van de 
last-minutes, 

aanbiedingen en 
arrangementen leidt 

tot meer unieke 
bezoekers die iets 

kopen.

We moeten de klant 
overtuigen bij ons te 
boeken en dat doen 

we door het gratis 
kopje koffie en de 

gratis WiFi onder de 
aandacht te brengen.

Waar! Niet waar! Geen verschil



De uitkomsten: conclusies

1.   De boodschap van gratis koffie & WiFi heeft geen significant
 effect op het conversie percentage.

2.   De last-minutes, arrangementen en aanbiedingen leiden af.
 Het bezoek dat op zoek is naar deze informatie neemt een
 andere route op de webpagina. Aanbieden van deze opties op
 deze plek leidt tot significant minder conversie.

3.   Het tonen van de duidelijke call-to-action hotel knop leidt tot
 een significant hoger conversie percentage van minimaal
 13%. Het weglaten van de aanbieding in de winnende versie kan
 voor nog meer conversie door deze knop zorgen.

4.   De geïnvesteerde tijd vanaf de eerste kennismaking, in het
 ontwerp, de implementatie, de uitvoer, tot en met de evaluatie
 van deze test bedraagt: 40 interne en 40 externe uren.
 Vervolgtesten zullen naar verwachting 20 interne en 20 externe
 uren kosten.



Vervolgstappen

1.   AB conversie testen middels deze oplossing op frequente en
 continue basis inzetten voor optimalisatie van de website.

2.   Als eerste stap de 1e test gebruiken om de reserveren
 overzichtspagina verder te optimaliseren:
1.   Testen of de hotel reservering knop zonder koffie en WiFi

 boodschap nog beter scoort.
2.   Testen met andere marketingacties om bezoekers te

 overtuigen om bij valk.com te boeken.
3.   Laten zien dat boeken bij valk.com 100% betrouwbaar is.
4.   Aanpassen van het navigatie menu om te voorkomen dat

 bezoekers daar alsnog worden afgeleid door last-minutes,
 aanbiedingen en arrangementen.
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Introductie Online Dialogue

•   Online Dialogue probeert de kwaliteit van offline service en
 verkoop dialogen naar online te halen. Waarom legt de bezoeker
 contact via een digitaal kanaal en hoe kun je als bedrijf zorgen
 dat deze digitale dialoog met optimaal rendement wordt gevoerd?

•  Online Dialogue specialiseert zich in strategie, ontwerp, realisatie
 en optimalisatie van de online aanwezigheid en voert dit uit voor
 klanten zoals De Lage Landen, KPN, Kras reizen, MoneYou,  
 RTL Nederland en Wegener nieuwsmedia.



Introductie Online Dialogue

Online Dialogue is een kennis collectief van ervaren coaches en 
project- managers met inhoudelijke online optimalisatie kennis. 
Zij delen de Online Dialogue visie over digitaal klantcontact en 
werken continu aan de verbetering van hun methodische aanpak. 



Introductie Online Dialogue

•  De partners van Online Dialogue:

•   Anouschka Scholten: Anouschka is user experience specialist en al
 sinds 1998 bezig met gebruikers interactie vraagstukken. Zij begrijpt de
 usability wensen van de digitale bezoeker als geen ander. Na interactie
 specialist bij bureau Informaat en digitaal projectleider bij Rhinofly en
 SNS Bank is zij nu werkzaam voor Online Dialogue als senior
 interaction consultant.

•   Bart Schutz: Bart is internet strateeg en conversie expert. Hij studeerde
 economische psychologie en heeft daarna veel usability ervaring
 opgedaan. Sinds 2005 helpt hij klanten met het opzetten van hun online
 strategie en optimaliseren van hun conversie(s). Bart was
 managementlid bij Jungle Minds - internet consultants en is nu senior
 strategy consultant bij Online Dialogue.

•   Ton Wesseling: Ton verdiept zich al meer dan 10 jaar in online
 rendement vraagstukken. Klant gedrag analyse is hierbij zijn
 uitgangspunt. Ton is oprichter van Online Dialogue en is hier actief als
 senior conversion consultant. Daarnaast is Ton een van de mensen
 achter het open conversie optimalisatie platform webanalisten.nl.



Web: http://onlinedialogue.nl

Mail: info@onlinedialogue.nl
Tel: 030 4100 170
Fax: 030 4100 171

Postadres:
Postbus 26, 3500 AA, Utrecht

Web: http://valk.com

Mail: info@internet.valk.com
Tel: 0347 325 942
Fax: 0347 325 977

Postadres:
Postbus 103, 4130 EC, Vianen

Case contactpersoon:

Ton Wesseling
Senior conversion consultant
Online Dialogue

Mail: ton@onlinedialogue.nl

Case contactpersoon:

Gerard Schomaker
General manager
Van der Valk internet

Mail: gerard@internet.valk.com


