Google Grants
Gebruik tot €8.000 per maand
aan advertentiebudget.
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Aanvragen en opstarten
Welkom in onze Google Grants gids en handleiding! In deze snelgids geven we
je meer uitleg over wat Google Grants juist is en hoe jij er met jouw non-profit
organisatie of VZW gebruik van kan maken!
Lees verder om meer te weten te komen over de Ad Grants van Google.
Je vindt verderop in dit document ook een stappenplan dat je kan volgen om
je organisatie aan te melden voor het gratis advertentiekrediet.

Wat is google grants?
Vzw en non-profit
ondernemingen
Zijn verenigingen
zonder winstoogmerk,
zij beschikken over een
rechtspersoonlijkheid en
daardoor dus ook een
afgescheiden vermogen
dat losstaat van het
privévermogen van
aangesloten leden.

Google Grants is een gratis advertentiekrediet dat Google ter beschikking stelt
van VZW’s en non-profit ondernemingen
Bedrijven die doorgaans minder advertentiebudget ter beschikking hebben,
kunnen met Google Grants alsnog hun beoogde doelpubliek bereiken door
gebruik te maken van gerichte advertenties.
Een goedkeuring en toelating door Google Grants levert je al gauw een
advertentiekrediet tot 10.000 dollar per maand op!

Google Ad Grants

Voor wie is google grants?
Google Grants is enkel beschikbaar voor een select aantal non-profit
organisaties. Je moet je onderneming aanmelden voor de Ad Grants en dan
wachten op goedkeuring.
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Deze VZW’s en non-profitorganisaties komen in aanmerking
• 	
Ondernemingen met een geldige liefdadigheidsstatus
• 	
VZW’s of verenigingen zonder winstgevend doel
• 	
Internationale ondernemingen zonder winstgevend doel
• 	
Stichtingen van openbaar nut
• 	
Private stichtingen
Wie komt expliciet NIET in aanmerking
• 	
Overheidsinstellingen
• 	
Scholen, universiteiten, onderwijsinstellingen
• 	
Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen

Show up in search

Aan welke vereisten moet je voldoen?
Zoals we eerder al aangaven, kan het zijn dat je alsnog niet wordt
toegelaten bij Google Grants, ook al behoor je tot de doelgroep voor het
advertentiekrediet.
Bovenop de aard en status van je onderneming, moet je ook aan enkele
vereisten voldoen om je organisatie te kunnen aanmelden voor het Ad Grants
programma.
We sommen hier kort de vereisten op om je aan te melden. Lees verder in dit
e-book het stappenplan om je aan te melden!
• 	
Je organisatie moet geregistreerd zijn bij SOCIALware
• 	
De organisatie moet aangemeld worden bij Google Non-Profit
• 	
Je moet een goede en kwalitatieve website hebben
• 	
Je moet goedgekeurd worden door de Google Grants Comissie
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Wat zijn de voordelen van Google
Grants
• 	
Je krijgt een gratis advertentiebudget voor jouw onderneming
• 	
Advertenties tussen de andere betalende advertenties in
zoekresultaten
• 	
Meer online zichtbaarheid voor jouw doel
• 	
Geïnteresseerde bezoekers op je website
• 	
Je bereikt de juiste mensen met gerichte targets
• 	
Meer donaties
• 	
Het is gratis

How it works!

Hoe werkt het?
Het Google Ad Grants programma valt onder de grote paraplu van Google
initiatieven om non-profit organisaties vooruit te helpen.
Als ondernemer doe je een aanvraag om toegelaten te worden tot het
programma. Let op, want er zijn strenge voorwaarden verbonden aan die
toelating!
Word je eenmaal toegelaten, dan moet je toch nog ieder jaar je status als nonprofit kunnen aantonen om te blijven genieten van de voordelen.
Je hebt nu toegang tot het gratis advertentiekrediet.
In principe kan je onmiddellijk beginnen met adverteren, maar je kan dit best
overlaten aan een SEA expert die ervaring heeft binnen Google Ads.
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Officiële richtlijnen en beleid
Google werkt met een resem aan voorwaarden om gebruik te kunnen maken
van het Ad Grants krediet.
Zo mag je bijvoorbeeld geen haatboodschap verspreiden of negatieve
uitspraken doen over minderheidsgroepen. Het krediet MOET gebruikt worden
voor liefdadigheidsdoeleinden.
Google behoudt dan ook het recht om op eender welk moment je goedkeuring
weer in te trekken, wanneer je het programmabeleid schendt.
Dit is een kort overzicht van het programmabeleid:
1

ADVERTENTIES MOETEN GEBASEERD ZIJN OP JOUW MISSIE
Je mag je advertentiekrediet niet gebruiken om andere boodschappen te
promoten of om een vriend een dienst te bewijzen. De zoekwoorden die je
gebruikt om je doelgroep te bereiken zullen dus worden gecontroleerd door
Google voordat ze worden goedgekeurd.

2

JE WEBSITE MOET VOLDOEN AAN DE REGELS
De advertenties die je koopt met je krediet, moeten naar jouw website
verwijzen. En die website moet aan deze regels voldoen:
• 	
De organisatie is eigenaar van de website
• 	
Je website moet van hoge kwaliteit zijn
• 	
Er moet waardevolle en unieke inhoud en informatie op staan
• 	
Een ssl certificaat is verplicht
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• 	
Je mag geen commerciële activiteit uitoefenen (tenzij je aan de
voorwaarden voldoet)
• 	
Er mogen geen advertenties op je website staan
3

OPVOLGING VAN JE ADVERTENTIE PRESTATIES
De prestaties van je campagnes worden opgevolgd. Je moet namelijk een
Click-Through-Rate van 5% hebben, verspreid over je hele account.

Opvolging advertenties campagne

Haal je twee opeenvolgende maanden die 5% niet? Dan wordt je account op
non-actief gezet.
Het is dus interessant dat je goed nadenkt over je campagnes en dat je met de
juiste copy voor de juiste zoekwoorden adverteert. Een digital agency of online
marketingbureau kan je hierbij helpen.
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Google Grants aanvragen
In dit onderdeel helpen we je om de verschillende stappen die je moet
doorlopen te vervolledigen.
Hoe begin je eraan en hoe maak je het meeste kans om toegelaten te worden?
1

Socialware
Socialware is een
organisatie die ervoor
zorgt dat verenigingen
beschikken over de juiste
technologie om hun
maatschappelijke opdracht
te vervullen.

REGISTRATIE BIJ SOCIALWARE
SOCIALware is de Belgische tak van het internationale TechSoup Global
Network. Binnen België houden ze zich bezig met het helpen van vzw’s.
Socialware helpt je om je op professionele wijze uit te rusten met IT
producten en techniek.
Je moet je organisatie aanmelden bij SOCIALware voordat je verder kan gaan
naar de volgende stap.

Aanmelden bij SOCIALware

Je ontvangt na de registratie een bevestigingsmail vanuit SOCIALware met
daarin de vraag om jouw inschrijving te bevestigen en de vraag om een kopie
op te sturen van jouw statuten.
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Bevestigingsmail

2
Google non-profits
Google non-profits verstrekt
gratis toegang tot anders
betalende producten en
diensten ontwikkelt door
Google.

AANMELDEN VOOR GOOGLE NON PROFITS
Meld je organisatie aan voor Google non-profits. Je dient via de website van
Google een aanvraag in om toegelaten te worden tot het programma. Voordat
je dat kan doen, moet je voldoen aan volgende eisen:
• 	
Je onderneming moet voldoen aan bepaalde maatschappelijke
criteria
• 	
Geregistreerd zijn bij SOCIALware
• 	
Na een succesvolle aanmelding krijg je een validatietoken
• 	
Met deze token kan je je aanmelden voor Google Non Profit
Meld je aan met je profiel bij Google Non-Profit. Daar moet je de
validatietoken van SOCIALware invoeren om verder te gaan.

Aanmelden voor Google non profits
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Je moet de goedkeuring van Google afwachten voordat je naar de volgende
stap kan gaan.
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EEN AD GRANTS ACCOUNT AANMAKEN
Maak een Ad Grants account aan met dezelfde login gegevens als die van je
goedgekeurde non-profit account.
Tijdens de opstartfase moet je enkele gegevens invoeren, zoals het
factureringsland en je tijdzone. Bij valuta kan je alleen maar kiezen voor
Amerikaanse dollar, ongeacht je eigen valuta. Dat is voor iedereen het geval
en je hoeft je er geen zorgen om te maken.
Nadat je op ‘Verzenden’ klikt, krijg je een klant-ID toegekend.
LET OP: voer geen betalingsgegevens in tijdens het aanmelden!

4

DE PRÉ-KWALIFICATIE ENQUÊTE
De pré-kwalificatie enquête dient om Google wat meer inzicht in jouw
organisatie te verschaffen. Deze enquête invullen duurt zo’n 10 minuten en je
beantwoordt er enkele vragen over jouw non-profit organisatie.
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5

AD GRANTS TRAINING EN QUIZ
Om je niet onvoorbereid te laten starten, heeft Google een korte
trainingsvideo opgesteld die je moet volgen. Nadien moet je slagen voor de
quiz! Accounts worden pas geactiveerd wanneer ze de training doorlopen
hebben en geslaagd zijn voor de quiz.

6

JE PRE-KWALIFICATIE INDIENEN
Log in op je non-profit account en klik op de knop ‘Ad Grants activeren’.
Vul bij ‘Deel 1: Pre-kwalificatie’ je klant ID in en klik op ‘Verzenden’
Je account wordt nu beoordeeld en je ontvangt binnen de 5 dagen een
antwoord op je aanvraag.

Je moet een tweetal werkdagen wachten op een mailtje met instructies.
7

JE AD GRANTS ACCOUNT
In de bevestigingsmail die je ontvangt, staan de volgende stappen die je moet
ondernemen.
Als je bent toegelaten tot het Ad Grants programma, kan je verder gaan met de
stappen die we in het volgende onderdeel overlopen.
Ben je niet toegelaten? De email die je ontvangt, vermeldt de reden waarom
je niet bent toegelaten. Je kan er voor kiezen om de nodige stappen te
ondernemen om wél toegelaten te worden of een specialist aanspreken die je
hiermee kan helpen.
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Een succesvolle pre-kwalificatie bij
Google Grants.
Wat nu?
Proficiat! Je bent toegelaten tot het Google Ad Grants programma. Vanaf nu
kan je gratis adverteren binnen Google om jouw non-profitorganisatie meer
zichtbaarheid te geven.
In de bevestigingsmail die je ontvangen hebt, staan de stappen die je moet
volgen om je account in te stellen.
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1

JE AD GRANTS EXPERT ACCOUNT AANMAKEN
Je volgt de link die in de email wordt vermeld om op je Ad Grants account
terecht te komen
Volg het stappenplan om je account verder te activeren.

2

CONVERSIES BIJHOUDEN
‘Conversies bijhouden’ is een gratis tool die je mag / moet gebruiken. Met
deze tool kan je bijhouden of je websitebezoekers een donatie doen of zich
aanmelden voor je nieuwsbrief.
Je moet iedere maand minstent 1 conversie opvolgen om aan het beleid te
voldoen.
De procedure die je moet volgen om deze de opvolging van conversies in te
stellen, varieert afhankelijk van je doel. Doelen kunnen zijn:
• 	
Geldtransacties opvolgen
• 	
Aanmelding voor nieuwsbrief
• 	
Formulier op de website invullen
• 	
Prestatie van je website content, zoals sessieduur
• 	
Telefoongesprekken tellen

Overzicht conversies
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Lukt het je niet om de ‘conversies bijhouden’ in te stellen? Je kan gebruik
maken van de slimme campagnes die automatisch worden geladen met een
standaardinstelling. Of je vraagt raadt bij een erkende Google Partner en
AdWords specialist.
3

JE EERSTE CAMPANGE
Wanneer je op ‘Nieuwe campagne’ klikt onder het - teken bij het campagne
overzicht, krijg je alle instellingen te zien om je campagne op te starten.

Google Ads

1.

Selecteer een doel dat je wil bereiken
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2.

Stel het gewenste campagnetype in. De gekende tekstadvertenties
bovenaan in Google bekom je door voor het campagnetype ‘Zoeken’ te
kiezen.

3.

Selecteer de manier waarom je het doel wilt bereiken door de website
van jouw bedrijf in te vullen

4.

Geef je campagne een gepaste naam

5.

Stel het geografische gebied in waar je wil targeten

6.

Kies de taal waarin je advertentie moet verschijnen
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CPC
CPC of Costs Per Click zijn
de minimum prijzen die een
advertentie kost per keer die
wordt aangeklikt.

7.

Selecteer de doelgroepen die je wenst toe te voegen aan de campagne

8.

Stel je budget in. Je krijgt een maximum van 329 dollar per dag

9.

Het maximale CPC bod is 2 dollar per zoekwoord

10.

Selecteer een biedstrategie. Bij twijfel kies je: Conversies
maximaliseren
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Advertentie-extensies
Door het gebruik van
advertentie-extensies vallen
je ads meer op en nemen ze
meer plaats in beslag. Enkele
voorbeelden van extenties zijn:
telefoonnummer toevoegen,
locatie toevoegen, een prijs van
een product, etc.
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11.

Controleer zeker de dichtgevouwen sectie omtrent ‘meer instellingen’
en stel deze correct in.

12.

Vergeet zeker niet de advertentie-extensies toe te voegen. De
klikfrequentie kan tot 15% hoger liggen wanneer je aanvullende 		
informatie aan jouw advertenties toevoegt door middel van
advertentie-extensies.

13.

Aan het einde van de rit klikt je op ‘opslaan en doorgaan’ om jouw 		
advertentie te voltooien.

ADVERTENTIEGROEPEN
Om te voldoen aan het programmabeleid van Ad Grants, moet je minstens
twee advertentiegroepen gebruiken en twee actieve advertenties hebben
lopen. Met andere woorden moet je twee advertentiegroepen creëren en twee
advertenties opstarten om aan de regels te voldoen.
Je gebruikt best een advertentiegroep voor advertenties met soortgelijke
zoekwoorden of campagnes die voor een bepaald evenement worden
opgestart.
Voordat je een advertentiegroep gaat maken, dien je eerst de voorgaande
stappen te hebben doorlopen zodat jouw eerste campagne is aangemaakt.
Bij het toevoegen van een advertentiegroep (onder het - teken) dien je één
van jouw aangemaakte campagnes te selecteren. Vervolgens dan kom je op de
juiste pagina terecht:
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Vul alle nodige gegeven in om de gewenste advertentiegroep op te slaan
1.
Geef je advertentiegroep een naam
2.
Geef de gewenste zoekwoorden in:
		
Je geeft best meer dan 1 zoekwoord in. Denk ook aan langere,
		
specifieke zoekwoorden of zelfs vragen
3.
Klik op ‘opslaan en doorgaan’
4.
Je kan nu advertenties maken binnen een bepaalde
		advertentiegroep

5

JE ACCOUNT INDIENEN VOOR BEOORDELING
Zorg ervoor dat je alle bovenstaande stappen doorlopen hebt en voldoet aan
alle vereisten voordat je je account indient om beoordeeld te worden.
Log in op je non-profit account en klik op de knop ‘Ad Grants activeren’.
Geef bij ‘Deel 2: Beoordelen’ je klant ID in en klik op ‘Activeren’
Google bekijkt opnieuw je account om te controleren of je aan alle vereisten
voldoet. Je mag een antwoord verwachten binnen de 10 werkdagen.
18

Google Grants
6

IN ORDE BLIJVEN MET DE VOORWAARDEN
Wanneer je eenmaal bent toegelaten tot het Google Ad Grants programma, is
het natuurlijk ook de bedoeling dat je account actief blijft. Je moet wel wat
inspanning doen om met alle regels in orde te blijven en je moet er ook op
toezien dat je advertenties converteren.
• 	
Ten alle tijden: 1 actieve campagne – 2 advertentiegroepen –
2 advertenties
• 	
Je website moet goed werken
• 	
Zoekwoorden blijven optimaliseren
• 	
Conversies bijhouden met gedefinieerde conversiewaarden
• 	
Doorklikpercentage van 5%
• 	
1 maand na activering moet je de biedingsstrategie wijzigen
Het Google team zal er je ook zelf steeds zelf aan herinneren wanneer er
actie vereist is om te blijven voldoen aan het programmabeleid. Dit door het
versturen van een mail, met daarin het ‘niet-nalevingsrapport’.
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Het niet-naleveringsrapport geeft je een duidelijk overzicht welke actie er
ondernomen moet worden om opnieuw te voldoen aan de vereisten.

Google Ad Grants - Niet-nalevingsrapport

Professioneel accountbeheer voor een
succesvolle campagne
Kies voor een erkend en professioneel accountbeheer om je te helpen met
je toelating tot Google Ad Grants. Ook nadat je bent toegelaten tot het
programma, kan een expert je bijstaan met de continue opvolging en het
onderhoud van je Ad Grants account.
Een digital agency zoals conversal kan je helpen om ervoor te zorgen dat
je advertenties optimaal converteren en dat je altijd in regel blijft met de
voorwaarden van het Google Ad Grants programma.
Search Engine Advertising is één van onze expertises en bij Conversal
helpen we je dan ook graag verder met je Ad Grants account en je
advertentiecampagnes.
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Niet toegelaten tot Google Grants.
Wat nu?
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je niet wordt toegelaten tot Google Ad
Grants. Je krijgt dan wel wat meer uitleg bij de reden van de afwijzing.
Werd je afgewezen doordat één van de stappen werd overgeslagen of omdat
je profiel niet correct is ingevuld? Vraag advies bij een specialist die je kan
helpen met de aanvraag en de juiste instellingen van je account.

Krijg hulp van professionals!
Conversal Digital Agency is een full-service webdesign bureau dat je van start
tot finish begeleid doorheen de mazen van het world wide web.
We kunnen je helpen met het bouwen van een professionele website. Daarna
lanceren we die website met gerichte SEO. En zetten we in op alle aspecten
van online marketing om jouw website online op de kaart te zetten. Valt jouw
organisatie onder de non-profit groep, dan helpen we je ook met je Ad Grants
profiel en online marketing.
Neem dus zeker contact met ons op om meer te ontdekken over de
mogelijkheden voor jouw onderneming!
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