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Dankjewel voor jouw interesse voor onze digital marketing highlights. 

Wat kun je verwachten?  

Editie 14

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

💡



Wat is de beste strategie om als 
bedrijf te digitaliseren? 

Digitalisering speelt meer dan ooit een belangrijke rol in het 

bedrijfsleven. Volgens experts is de vraag allang niet meer of je als 

bedrijf met digitalisering moet bezig zijn, maar vooral hoe je het 

proces van digitalisering binnen jouw organisatie kunt versnellen.  

Maar wat houdt digitalisering precies in en hoe pak je dat het beste 

aan? En hoe voorkom je veelgemaakte fouten?

Why we care: digitalisering helpt organisaties slimmer te 

ondernemen en groeien. Niet alleen in omzet en winst, maar ook in 

tijdsbesparing of klantwaardering. Lees meer. 

https://www.volkskrant.nl/brandedcontent/wat-is-de-beste-strategie-om-als-bedrijf-te-digitaliseren~b522bcd7/


De overstap naar Google Analytics 4 

Vanaf 1 juli 2023 stopt de verwerking van data in Universal 

Analytics (UA). Na 10 jaar wordt UA uitgefaseerd.  

De focus komt hiermee volledig op de opvolger te liggen dat 

inmiddels twee-en-een-half jaar op de markt is. De tijd om 

volledig over te stappen naar GA4 is hiermee aangebroken. 

Why we care: Mocht je de overstap voor 1 juli niet maken, 

dan begin je met een lege dataset (zonder historische data) 

waardoor het vergelijken van data met een voorgaande 

periode niet mogelijk is. Lees het artikel hier. 

https://www.redkiwi.nl/blog/google-analytics-4-ga4-overstappen-kiwi-bytes/?utm_source=download&utm_medium=dmhighlight&utm_campaign=14


For Your Information
WEETJES EN ONTWIKKELINGEN

ℹ



E-commerce Ontwikkelingen & 
Nieuws

• Online retail en het toepassen van de nieuwe EU-brede 

BTW-regels (artikel)  

• Nieuwe review-wet aangenomen: alleen nog maar 

recensies van échte klanten (artikel) 

• De PIM is een onderbenutte troef in het e-commerce/

SEO arsenaal en kan over het hoofd worden gezien als 

marketing toolkit. Zonde (artikel) 

• Naast gratis product vermeldingen die worden 

weergegeven via Google Zoeken en het tabblad 

shopping, zijn ze ook zichtbaar op Google Afbeeldingen 

(artikel) 

https://www.emerce.nl/achtergrond/online-retail-en-het-toepassen-van-de-nieuwe-eu-brede-btw-regels
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/05/review-wet-strengere-regels-recensies/
https://www.searchenginejournal.com/pim-product-descriptions/446195/
https://www.searchenginejournal.com/google-free-product-listings/445145/


Ontwikkelingen & Nieuws

• Voice in Nederland: 37% gebruikt spraakassistent 

(nieuw onderzoek) 

• Europa en VS sluiten nieuw pact: ‘Privacy Shield 2.0’. Dit 

is wat je moet weten (artikel en artikel) 

• TikTok is met search ads aan het testen (artikel) 

• Een infographic toont het gebruik van de populairste 

socialmediaplatformen op dit moment (infographic) 

• Volgens een nieuwe studie heeft het toevoegen van 

hashtags aan Instagram-berichten geen invloed op de 

engagement van berichten (artikel) 

 

https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/24/voice-spraakassistenten-nederland-onderzoek/
https://www.emerce.nl/nieuws/europa-vs-sluiten-nieuw-pact-privacy-shield-20
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/28/persoonsgegevens-eu-vs-privacy/
https://searchengineland.com/tiktok-tests-search-ads-383234
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/09/social-media-gebruikers-statistieken-infographic/
https://www.socialmediatoday.com/news/new-report-highlights-that-instagram-hashtags-dont-significantly-increase/622260/


Interessante links
EEN SELECTIE VAN ONZE FAVORIETE ARTIKELEN

🔗



Interessante artikelen

• Content - De effectiviteit van je campagne: Over aandacht en 

creatie 

• Content - Goede storytelling gaat over successen én 

tegenslagen 

• Data - Google bakt cookie-alternatief Topics. Maar is het beter 

dan de FLoC? 

• Data - Nieuwe EU-wetgeving DSA: belangrijke stap in strijd 

voor online bescherming 

• E-mail - Dark mode in e-mailmarketing: voordelen & 

optimalisatietips  

• E-mail - De onmisbare call-to-action in e-mail: zo verleid je 

de lezer tot een klik 

• Social media - Nieuwe social-app BeReal groeit explosief: zo 

werkt het 

• Strategie - Metaverse: klinkt cool, maar wat kun je er 

daadwerkelijk mee?

https://www.marketingfacts.nl/berichten/aandacht-en-creatie-effectiviteit-campagne
https://www.marketingfacts.nl/berichten/aandacht-en-creatie-effectiviteit-campagne
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/03/storytelling-over-successen-tegenslagen/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/03/storytelling-over-successen-tegenslagen/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/03/storytelling-over-successen-tegenslagen/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/10/google-topics-api-alternatief-floc/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/10/google-topics-api-alternatief-floc/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/10/google-topics-api-alternatief-floc/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/02/digitale-dienstenwet-dsa-online-bescherming/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/02/digitale-dienstenwet-dsa-online-bescherming/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/02/digitale-dienstenwet-dsa-online-bescherming/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/24/dark-mode-e-mailmarketing-optimalisatie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/24/dark-mode-e-mailmarketing-optimalisatie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/03/24/dark-mode-e-mailmarketing-optimalisatie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/09/call-to-action-e-mail-conversie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/09/call-to-action-e-mail-conversie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/05/09/call-to-action-e-mail-conversie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/16/bereal-social-media-app/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/16/bereal-social-media-app/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/12/metaverse-marketing-toepassingen/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/12/metaverse-marketing-toepassingen/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/04/12/metaverse-marketing-toepassingen/
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