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Dankjewel voor jouw interesse voor onze digital marketing highlights. 

Wat kun je verwachten?  

Editie 13

Zo blijven we allemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van data, search, social media, content en 

commerce. 
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Highlights
ONTWIKKELINGEN IN DE SPOTLIGHTS

💡



LinkedIn Conversation Ads 
verdwenen, wat nu? 

Onze advertising consultant is auteur bij Frankwatching 

geworden met haar interessante artikel over Conversation 

Ads. Helaas is het niet meer mogelijk om deze te draaien in 

de EU vanwege privacywetgeving. Wat lees je nog meer in 

dit artikel?  

• Focuspunten voor A/B-testing met nieuwe advertentie 

vormen; 

• Extra kansen; 

• Tipje van de sluier, click-to-message ads.  

Why we care: Voornamelijk B2B-bedrijven die Conversation 

Ads gebruikten voor leadgeneratie zullen dit in hun 

portemonnee voelen. Dat willen we voorkomen. Lees 

Sherrise haar artikel hier. 

https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/15/linkedin-conversation-ads-gestopt-wat-nu/


Nieuwe regelgeving van/voor-
prijzen 

Op 28 mei treedt de nieuwe Europese Richtlijn modernisering 

consumentenbescherming (OMNIBUS) in werking. In de nieuwe 

richtlijn is een bepaling opgenomen over de zogenaamde van/voor-

prijs. 

Deze regeling geldt: 

• Alleen voor producten; 

• Voor alle distributiekanalen; 

• Voor de vermelding van een prijsverlaging t.o.v.  de 

vorige verkoopprijs. 

Why we care: een aanbieding krijgt met deze nieuwe regelgeving 

meer waarde voor de consument, omdat het gepresenteerde 

prijsvoordeel straks het werkelijke prijsvoordeel voor de consument 

weergeeft, lees meer. 

https://www.thuiswinkel.org/webshops/kennisbank/kennisartikelen/regelgeving-van-voor-prijzen/


For Your Information
WEETJES EN ONTWIKKELINGEN

ℹ



E-commerce Ontwikkelingen & 
Nieuws

• 6 tips voor het ideale retourbeleid en meer conversie 

(artikel)  

• Google is er niet in geslaagd een dominante partij te 

worden in de hotelbranche. De optie ‘Book in Google’ 

voor hotels verdwijnt op 25 mei (artikel) 

• Nieuwe scorekaart voor Google Shopping-ervaring. 

Verkopers die een uitstekende klantervaring bieden, 

zien een boost in ranglijsten en andere verbeteringen in 

zichtbaarheid op het Google Shopping-tabblad (artikel) 

• Nederlander bestelt minder bij betaald retourneren 

(artikel) 

https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/21/retourbeleid-onderzoek-tips/
https://www.emerce.nl/nieuws/stekker-uit-book-on-google-hotels
https://searchengineland.com/new-google-shopping-experience-scorecard-380752
https://www.emerce.nl/nieuws/nederlander-bestelt-minder-betaald-retourneren


Ontwikkelingen & Nieuws

• Google test lijsten met opsommingstekens in 

advertenties (artikel) 

• De manier waarop geautomatiseerde Google Ads-

extensies werken, verandert. Dit is wat je moet weten 

(artikel) 

• Per maart 2022 nieuw in Google Ads: dynamische 

sitelink extensies (artikel) 

• Toezichthouders pleiten voor betere voorlichting over 

online gebruik van gegevens van internetgebruikers 

(artikel) 

• Na 9 dagen is de pagina-experience update van Google 

voor desktop nu volledig uitgerold (artikel) 

https://searchengineland.com/google-tests-bulleted-lists-in-ads-380152
https://searchengineland.com/google-ads-automated-extensions-update-380293
https://support.google.com/google-ads/answer/6058574?hl=nl
https://www.emerce.nl/nieuws/toezichthouders-pleiten-betere-voorlichting-online-gebruik-gegevens-internetgebruikers
https://searchengineland.com/google-page-experience-update-for-desktop-done-rolling-out-381646


Interessante links
EEN SELECTIE VAN ONZE FAVORIETE ARTIKELEN

🔗



Interessante artikelen

• Content - Oeps, foutje! Dit zijn de 11 beste voorbeelden van 

goede 404-pagina’s 

• Content - 15 extreem goede contactpagina’s die je op je eigen 

website zou willen hebben 

• Data - Consumentenbond: veel websites gebruiken 

fingerprinting zonder toestemming 

• Data - 5 alternatieven voor Google Analytics (wél GDPR-proof) 

• E-commerce - 6 tips voor het ideale retourbeleid en meer 

conversie 

• E-mail - Mailchimp-alternatieven vergeleken: Laposta, 

Hellodialog & Mailcamp 

• Privacy - Veelgebruikte cookiepop-ups van IAB zijn in strijd 

met de AVG 

• Social media - TikTok, Instagram & Twitter opvallendste 

platforms in socialmedia-onderzoek 2022 

• Strategie - Marketing versus reclame: wat is het verschil? (10 

voorbeelden)

https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/07/404-pagina-voorbeelden/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/07/404-pagina-voorbeelden/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/07/404-pagina-voorbeelden/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/14/goede-contactpagina-inspiratie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/14/goede-contactpagina-inspiratie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/14/goede-contactpagina-inspiratie/
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browser-fingerprinting
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browser-fingerprinting
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browser-fingerprinting
https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/10/google-analytics-alternatieven-gdpr-proof/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/21/retourbeleid-onderzoek-tips/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/21/retourbeleid-onderzoek-tips/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/07/mailchimp-alternatieven-laposta-hellodialog-mailcamp/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/07/mailchimp-alternatieven-laposta-hellodialog-mailcamp/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/07/mailchimp-alternatieven-laposta-hellodialog-mailcamp/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/07/cookies-iab-in-strijd-met-avg/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/07/cookies-iab-in-strijd-met-avg/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/07/cookies-iab-in-strijd-met-avg/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/01/31/socialmedia-onderzoek-2022/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/01/31/socialmedia-onderzoek-2022/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/01/31/socialmedia-onderzoek-2022/
https://ahrefs.com/blog/marketing-vs-advertising/
https://ahrefs.com/blog/marketing-vs-advertising/
https://ahrefs.com/blog/marketing-vs-advertising/
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