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VOORWOORD

Wist je dat affiliate marketing op de derde plek 

staat aan online marketing uitgaven in 2015? 

In dat jaar is er 137 miljoen euro uitgegeven in 

Nederland aan affiliate marketing, een groei van 

10 miljoen euro ten opzichte van 2013. Nederlan-

ders geven alleen meer geld uit aan SEA en Display 

Advertising. 

We hebben 137 miljoen euro uitgegeven in één 

jaar tijd aan een vakgebied dat wat kennisdeling 

betreft veel lager staat dan SEA en Display, en 

andere online marketingkanalen. Affiliate mar-

keting staat continu ter discussie: het is namelijk 

een buitenbeentje. Bij geen enkel online marke-

tingkanaal, naast het opkomende influencer mar-

keting, ben je zo afhankelijk van een partner als 

Voorwoord  |  11
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bij affiliate marketing. Het is een kanaal waarbij 

je continu samenwerkt met strategische partners 

om tot een win-win situatie te komen. 

Doordat kennisdeling over affiliate marketing ach-

terblijft, is het een vakgebied geworden dat veel 

vragen oproept en een slecht imago heeft gekre-

gen. Als je op internet zoekt, dan vind je weinig 

Nederlandstalige content over affiliate marketing. 

De content die wordt geschreven gaan vaak over 

hetzelfde: hoe start ik met affiliate marketing? En 

hoe verdien ik zo snel mogelijk veel geld? 

Dit zijn terechte vragen. Maar er is zoveel meer 

binnen affiliate marketing wat relevant is om te 

delen. Het beantwoorden van deze vragen zijn 

noodzakelijk om te beginnen met affiliate mar-

keting, maar de antwoorden zijn inmiddels alge-

meen bekend. De strategische keuzes, daar lees 

je op het Nederlandstalige web vrijwel niets over. 
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Toch is er zo veel kennis in dit vakgebied. Waarom 

wordt dit niet gedeeld?

Kennisdeling is een van mijn passies. Affiliate 

marketing is een andere. En zo kwam ik op het 

concept om meer kennis te delen over affiliate 

marketing. Startend met mijn blog Affiliate blog-

ger.nl, gevolgd door dit boek. Er is zoveel meer te 

delen dan wat er op dit moment gedeeld wordt. En 

het is tijd dat dit eindelijk gebeurd. 



14  |  Meer Klanten Met affiliate MarKeting in 60 Minuten inleiding  |  15



14  |  Meer Klanten Met affiliate MarKeting in 60 Minuten inleiding  |  15

INLEIDING

Affiliate marketing: dat is toch iets met kortings-

codes? Als ik iemand vraag wat affiliate marketing 

is, dan krijg ik dit antwoord het meest terug. Het 

is iets wat ik niet kan ontkennen: het heeft zeker 

iets te maken met kortingscodes. Maar het is nog 

zoveel meer dan alleen kortingscodes het wereld-

wijde web inschieten. 

Ik kan hier een definitie van affiliate marketing 

voor je uitschrijven en er daarmee vanuit gaan dat 

je het affiliate marketing concept begrijpt. Echter, 

ik vind dat affiliate marketing niet in een of twee 

regels omschreven kan worden. Daarom neem je 

ik je graag mee in mijn betekenis van affiliate mar-

keting, zodat je gevoel bij het vakgebied krijgt.
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Affiliate marketing in de online marketingmix

Affiliate marketing is een buitenbeentje in de 

online marketingmix. De vreemde eend in de 

bijt. Zet online marketingkanalen eens op een 

rijtje: Search Engine Advertising (SEA), Search 

Engine Optimization (SEO), Social Advertising, 

Display Advertising…. Affiliate marketing. Steeds 

vaker sluit affiliate marketing dit rijtje van inge-

zette kanalen af, terwijl het niet op de daarvoor 

genoemde kanalen lijkt.

Binnen de online marketingmix staat performance 

centraal. Zo ook binnen affiliate marketing. Maar 

deze performance wordt op een andere manier 

bereikt. Er vergt een andere benadering. Waar je 

bij SEA, SEO, Social en Display optimaliseert via 

een systeem met voorgegenereerde tips en op 

basis van eigen kennis, ben je bij affiliate marke-

ting afhankelijk van een partner. Bij andere online 

marketingkanalen stop je iets in het systeem 
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(geld, zoekwoorden, advertentieteksten, doel-

groepen) met als gevolg dat er iets uit komt (con-

versies, data). Binnen affiliate marketing werk je 

ook met een systeem, het affiliate netwerk. Maar 

in tegenstelling tot de andere kanalen stop je hier 

iets in het systeem en krijg je werkelijke reacties 

terug vanuit je partners. Deze persoonlijke basis 

is de basis van iedere campagne. 

Hoe affiliate marketing werkt

Nu je weet hoe affiliate marketing in relatie 

staat tot andere online marketingkanalen is het 

net zo belangrijk om te weten hoe het werkt. 

De partner driehoeksverhouding tussen het 

netwerk, de publisher en de adverteerder staat 

altijd centraal om zo tot een win-win situatie te 

komen. De publisher en de adverteerder kiezen 

een of meerdere netwerken om hun campagnes 

te draaien. Op basis van deze keuze wordt gede-
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finieerd of zij elkaar tegen komen in het affiliate 

landschap. 

Als een publisher met een adverteerder wil samen-

werken, dan kan hij zich aanmelden voor de cam-

pagne van de adverteerder. Het kan zijn dat de 

aanmelding automatisch goedgekeurd wordt, 

maar in de meeste gevallen keurt de adverteerder 

zelf de samenwerking. Nadat je bent goedgekeurd, 

kan het spel beginnen. Het allerbelangrijkste is 

dat alles meetbaar is en blijft. Daarom wordt er 

gewerkt met zogenoemde tracking-url’s: links die 

meetbaar zijn voor het affiliate netwerk zodat je 

altijd weet of er iemand op jouw link heeft geklikt, 

jouw banner heeft gezien of een bestelling heeft 

geplaatst. Dit is altijd zichtbaar voor zowel publis-

her als adverteerder. 

Afhankelijk van de campagnevoorwaarden van de 

adverteerder blijft de klik een periode geldig. Dit 

wordt de cookietijd genoemd. Je bestelt name-

lijk niet altijd meteen als je op een website komt. 
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Soms duurt het even om te bepalen of je het pro-

duct echt wil hebben, of je wacht op je salaris. De 

meest voorkomende cookietijd duur is 30 dagen. 

De bezoekers van een publisherwebsite hebben 

dan 30 dagen om tot een sale te komen. Als de sale 

geplaatst is, dan krijgt de publisher in de meeste 

gevallen commissie over de orderwaarde van de 

bestelling. In sommige gevallen wordt er gekozen 

voor een andere manier van commissie uitkeren, 

denk hierbij aan Cost per Click of Cost per Lead 

waarbij per klik of lead wordt uitbetaald.

Affiliate marketing is dus een manier van online 

adverteren, waarbij je samenwerkt met part-

ners om tot een performance win-win situatie te 

komen. De samenwerking tussen een adverteer-

der, een publisher en het netwerk zorgt voor een 

juiste promotie van de adverteerder. Hiervoor 

wordt een publisher beloond met commissie, een 

adverteerder krijgt exposure, verkeer of conver-

sies hiervoor terug. Dit is de win-win situatie.
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Juist omdat affiliate marketing zo anders is ten 

opzichte van de andere online marketingkanalen, 

is het van toegevoegde waarde voor de adverteer-

ders online marketingmix. Content creatie, con-

versiebijdrage en het lage risicogehalte zijn drie 

sterke redenen.

Steeds meer organisaties zijn op zoek naar rele-

vante content om potentiële klanten te overtuigen 

een bestelling te plaatsen. Via het affiliate net-

werk kom je in aanraking met relevante publishers 

die content produceren over gerelateerde onder-

werpen. Bijvoorbeeld een publisher die een groot 

reisbureau promoot met een contentstuk over een 

specifieke reis die het reisbureau aanbiedt. Deze 

relevante content inspireert en motiveert om in 

dit geval te boeken.

Deze content, wat heel erg op de inspiratie 

zit, zorgt ervoor dat potentiële klanten sneller 

geneigd zijn om je artikel te kopen of te boe-

ken. Het heeft een degelijke conversiebijdrage, 
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ondanks dat het aan het begin van het aankoop-

proces zit van de klant. Het inspireert en moti-

veert om het product, al dan niet op een later 

moment, te bestellen. 

Tot slot zijn de risico’s van affiliate marketing 

laag. Door te werken op CPS (cost per sale) 

betaal je een publisher alleen uit als er daadwer-

kelijk een sale is gevallen. Voor een adverteer-

der is het risico laag omdat ze geen commissie 

betalen aan een publisher als er geen orders uit 

voort komen. 

Vijf voorbeelden van wat affiliate marketing 

níet is 

Na deze introductie van affiliate marketing deel 

ik vooral ook graag met je wat het niet is, aan de 

hand van vijf veel gehoorde uitspraken. 
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1. ‘Ik zet een affiliate website op, met banners en link-

jes, en het geld stroomt binnen.’

Dit is misschien wel de meest gemaakte denk-

fout in de wereld van affiliate marketing. Affiliate 

marketing is erg toegankelijk en voor iedereen 

in te zetten die een eigen website heeft. Je kan 

er gemakkelijk als adverteerder of publisher een 

(klein) zakcentje aan overhouden, maar je moet er 

wel iets voor doen.

Als publisher is het opzetten van een affiliate 

site is de eerste stap en het plaatsen van ban-

ners en linkjes een tweede. Maar de derde stap, 

het geld dat binnenstroomt, laat op zich wachten. 

Het denken vanuit “ik wil zoveel mogelijk geld 

verdienen”-mechanisme werkt niet binnen affili-

ate marketing. De kunst is om te denken vanuit de 

bezoeker. Vinden de websitebezoekers wat ze zoe-

ken op jouw website? Trigger je ze genoeg om door 

te klikken op jouw banner of link? En om daarna 
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ook nog de aankoop te doen op de website van de 

adverteerder die jij promoot? Bij drie keer ja komt 

er pas geld binnen. Nooit direct na het plaatsen 

van banners en links.

Als adverteerder geldt hetzelfde principe. Als je 

de affiliate set-up fee kan betalen bij een netwerk, 

heb je zo je eigen affiliate campagne draaien. Het-

zelfde denkmechanisme werkt hier niet. ‘Ik kies 

één of meerdere affiliate netwerken waar ik mijn 

campagne(s) laat draaien, ik verschaf promotie-

materialen en het geld stroomt binnen.’ Vanuit 

dit punt denk je niet aan je bezoekers, maar aan je 

publishers. Wat verwachten zij van je?

2. ‘Ik heb een accountmanager bij het affiliate net-

werk: ik hoef zelf niets meer te doen.’

Het kan een bewuste keuze zijn om je account-

manager bij het affiliate netwerk het accountma-

nagement te laten doen. Maar word je daar als 
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campagne sterker en succesvoller van? Nee. Er 

zit zoveel kracht in het persoonlijk onderhouden 

van je (grootste en belangrijkste) relaties dat dit 

versterkend werkt. Laat je accountmanager vooral 

meedenken en een adviesrol innemen.

3. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet.’

Als het geen kwaad kan, dan proberen we het toch 

gewoon? Een eventuele samenwerking waar je 

over twijfelt, geen match tussen beide doelgroe-

pen, niet perfect aansluitende promotiemate-

rialen. Waarom zou je het proberen als het geen 

kwaad kan? Er is altijd iets wat kan schaden. Als 

je irrelevant promotiemateriaal op jouw website 

hebt staan, kan dat zowel de adverteerder als de 

publisher schaden. Het levert geen sales op, het 

levert views en verkeer op van een doelgroep die 

niet aansluit op jouw doelgroep. Het kan alleen 

maar teleurstelling voor de bezoeker opleveren.
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4. ‘Ik doe affiliate marketing er wel even bij.’

Deze uitspraak moet je bekend voorkomen. Een 

aantal jaar geleden gebeurde precies hetzelfde 

met social media-advertising. Iedereen heeft 

social media. Mijn concurrenten, mijn omgeving. 

Mijn organisatie moet ook op social media. En zo, 

zonder strategie, zonder plan werd er gestart met 

social media. In het beginstadium waren er geen 

dedicated social marketeers, maar deden online 

marketeers het er even bij. 

Met affiliate marketing gebeurt hetzelfde. Starten 

met affiliate marketing omdat iedereen het doet, 

zonder strategie en zonder plan, om vervolgens 

een klein beetje tijd bij online marketeers weg 

te snoepen om de affiliate campagne bij te hou-

den. Net als dat social marketeers nu volledig met 

social advertising bezig zijn, is dit ook voor affi-

liate marketing van belang. Door het regelmatige 

contact met partners en het netwerk, kun je dit 
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niet indelen op één specifieke dag per week om 

enkele optimalisaties door te voeren. 

5. ‘Nederland is te klein om goed affiliate marketing 

in te kunnen zetten.’

Nederland is een klein landje in oppervlak, maar 

kent veel mogelijkheden in de online wereld. Zo 

ook met affiliate marketing. Zoals ik eerder al 

vertelde, hebben we in 2015 €137 miljoen gespen-

deerd aan affiliate marketing. En dat doen we met 

succes. Zo heeft Teodora Dobjanschi van Avangate 

onderzoek gedaan naar hoe belangrijk verschil-

lende landen zijn binnen de categorie Software & 

Digital Goods. Nederland pakt de 4e plek in de top 

5 affiliate salesmakers in Europa in 2015. En zelfs 

de 10e plek wereldwijd. Zo gek doen we het niet 

met ons kleine kikkerlandje!
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11 • VOORDAT JE BEGINT

Affiliate marketing doe je er niet even bij. Je start 

dus ook niet zomaar. Voordat je start met affili-

ate marketing zijn er een aantal punten waar je 

rekening mee moet houden, waar je over na moet 

hebben gedacht en waar je jezelf, de organisatie of 

je website op moet hebben voorbereid. 

Start vanuit passie

Passie klinkt als een cliché maar is in werkelijk-

heid een essentieel ingrediënt om met affiliate 

marketing te starten. Als je namelijk werkt vanuit 

een passie, dan gaan de werkzaamheden je makke-
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lijker af en voelt het niet als werk. Het gaat haast 

vanzelf. Maar bovenal: zonder passie ga je het niet 

redden binnen de affiliate marketing. Door het 

contact met verschillende partners val je snel door 

de mand als je niet vol passie en enthousiasme in 

het vakgebied staat. Iemand anders gepassioneerd 

zien, creëert daarentegen ook enthousiasme bij de 

andere partij. Dit enthousiasme zorgt voor moti-

vatie om samen te gaan voor de allerbeste resul-

taten.

Beeld je eens in om een website te hebben over een 

onderwerp dat je leuk lijkt, maar waar je geen pas-

sie voor hebt. Als publisher houd je het nooit vol 

om een website up to date in de lucht te houden 

als je niet vanuit je passie werkt. De eerste paar 

maanden is leuk, maar als dan nog geen resultaat 

zichtbaar is vallen veel publishers af. Alles valt en 

staat met passie.
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Begin niet zomaar met affiliate marketing

Cliché op cliché stapelen zich op. Als je zeker bent 

van je passie voor een product of het vakgebied, is 

het belangrijk dat je niet zomaar begint aan affi-

liate marketing. De vergelijking heb ik al eerder 

gemaakt: affiliate marketing wordt aangevlogen 

als social media in haar beginstadium. Iedereen 

doet het, dus ik ook. Maar ook: ik wil graag iets 

extra’s verdienen met een website. Dit zijn niet 

de redenen om zomaar aan affiliate marketing te 

beginnen. Het is een strategisch vakgebied waar 

je vooraf goed over na moet hebben gedacht en op 

voorhand keuzes voor maakt.

Schat je kansen realistisch in

Het is gaaf om een eigen website op te zetten en 

de samenwerking met partners aan te gaan. Maar 

schat je kansen realistisch in. Zoek eens op inter-
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net op woorden waar jij graag op gevonden wilt 

worden. Hoeveel websites zijn er al en kun jij je 

nog onderscheiden? 

Ook als adverteerder is het belangrijk om je kan-

sen realistisch in te schatten. Je betaalt een set-

up fee aan het netwerk om te kunnen starten. 

Op welke termijn verwacht je dit bedrag er weer 

uit te halen? Hoe ga jij jouw campagne zodanig 

onderscheiden van de concurrenten dat publis-

hers je graag willen promoten? En heb je eigen-

lijk de marge wel om nog extra commissie af te 

dragen?

Ga uit van de vraag naar het product of 

onderwerp

Je hebt passie voor affiliate marketing en het pro-

duct/onderwerp, je hebt een visie op het inzetten 

van affiliate marketing en je schat je kansen posi-

tief in. Je bent goed op weg om een sterke affiliate 
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campagne neer te gaan zetten. Als adverteerder 

weet je of er vraag is naar jouw producten, maar 

als publisher ga je uit van gevoel. Dit is niet nodig. 

Er zijn goede online tools die jou verder helpen bij 

het inschatten of de vraag naar het product of het 

onderwerp volstaat. 

Bijvoorbeeld Google Trends waarbij je onderwer-

pen, vakgebieden en organisaties kunt verkennen 

op basis van zoekvolume. Dit kan over verschil-

lende periodes, uiteenlopend van het afgelopen 

uur tot de afgelopen vijf jaar. Maar je kan ook spe-

cifieke landen selecteren of kiezen voor de wereld-

wijde zoekgegevens. Onderwerpen met elkaar ver-

gelijken behoort tot de mogelijkheden. 

Hoeveel vraag naar het product of onderwerp is 

voldoende? Dat is volledig afhankelijk van je eigen 

verwachting. Het kan zijn dat je bij 50 zoekop-

drachten per maand zegt dat het voldoende is. Het 

is vrij laag, maar binnen een niche kan het zich 

zodanig onderscheiden met relevantie dat het 
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alsnog voldoende kan opleveren. En bij 100.000 

zoekopdrachten per maand kun je jezelf afvragen 

of er niet al genoeg spelers op de markt zijn en in 

hoeverre je jezelf hierin kan onderscheiden. Er is 

geen goed of fout, het is vooral om jezelf bewust te 

maken van de mogelijkheden in de markt. 

Zorg dat jouw product promootbaar is

Check, er is zoekvolume! Maar dan moet jouw pro-

duct nog wel promootbaar zijn. Geef jouw product 

een verhaal, iets wat je met de wereld kan delen 

via jouw publishers. Dit verhaal kun je 1-op-1 

delen met je publishers of via het netwerk, zodat 

zij dit kunnen doorvertalen in content, het plaat-

sen van bannermateriaal op de juiste plek of het 

plaatsen van incentives (kortingscodes en acties).

Als publisher is het belangrijk om ervoor te zorgen 

dat je verschillende promotie uitingen kwijt kan 

op je website. Dit is een aandachtspuntje wat je in 


