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Dankjewel voor jouw interesse voor onze digital marketing highlights. 

Wat kun je verwachten?  

Editie 15

Zo blijf jij eenvoudig 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

💡



De waarde van een optimale data-
driven DM-strategie 

Onze data en advertising consultants Lukas en Sherrise waren 

gastsprekers op Emerce Digital Marketing Live. Zij vertelden meer 

over data-driven digital marketing. De reden? Onderzoek in Europa 

laat zien dat 72% van de marketeers het toepassen van data als hét 

grootste struikelpunt ziet. 

Hoe maak je data actionable? Aan de hand van een plan, 

implementatie en optimalisatie. Een aantal key takeaways 

opgesomd: 

• Start met het meetbaar maken van je KPI’s en doelgroepen; 

• Bouw aangepaste rapporten voor bredere inzichten; 

• Werk je eigen UTM-guide uit; 

• Zet custom parameters in voor aangepaste dimensies en 

statistieken. 

Hongerig naar meer informatie over data-driven digital marketing? 

Houd onze socials de komende tijd in de gaten voor meer informatie!



Google wacht met het uitfaseren van 
third party cookies in Chrome 

Aanvankelijk was de deadline hiervan in 2023 gepland, maar de 

deadline is nu naar 2024 verschoven. De belangrijkste reden? 

Google wilt meer tijd uittrekken voor de ontwikkeling van eigen 

alternatief Privacy Sandbox. 

Why we care: de vertraging van Privacy Sandbox laat ziet hoe 

gecompliceerd cookieless digital marketing is. Het komende 

jaar van Google, gezien de privacy sandbox, staat in het teken 

van optimalisatie. Wij hopen dat bedrijven dit uitstel gebruiken 

om zich volledig voor te bereiden op het cookieless era. Lees 

het artikel hier. 

Cookieless is én blijft een hot topic. We snappen dat hierdoor 

constant nieuwe vragen en onzekerheden opduiken. Om je zo 

goed mogelijk op weg te helpen in dit nieuwe cookieless-

tijdperk, organiseert Redkiwi dit najaar een Cookieless Era 

Event. Houd onze socials goed in de gaten voor verdere 

informatie. 

https://searchengineland.com/google-cookies-will-remain-active-on-chrome-until-2024-386766
https://searchengineland.com/google-cookies-will-remain-active-on-chrome-until-2024-386766


For Your Information
WEETJES EN ONTWIKKELINGEN

ℹ



E-commerce Ontwikkelingen & 
Nieuws

• 3 Google Merchant Center aanpassingen die je 

misschien gemist hebt (artikel) 

• Let op! Nieuwe regels voor online marktplaatsen 

(artikel) 

• 4 nieuwe shopping features op Pinterest (artikel) 

• De online bestedingen van NL consumenten komen in 

Q1 2022 op 8,2 miljard euro (artikel) 

• De e-commerce markt is klaar met gratis bezorging en 

retourzendingen (artikel) 

• Geen misleidende prijsstunts meer door de nieuwe 

korting-wet (artikel). 

https://searchengineland.com/google-merchant-center-changes-385508
https://www.frankwatching.com/archive/2022/07/12/nieuwe-regels-online-marktplaatsen/
https://searchengineland.com/pinterest-is-doubling-down-on-shopping-by-adding-4-new-features-386341
https://www.marketingfacts.nl/berichten/online-bestedingen-nl-consumenten-naar-e-82-miljard-in-q1/
https://www.emerce.nl/achtergrond/de-e-commerce-markt-is-klaar-met-gratis-bezorging-en-retourzendingen
https://www.frankwatching.com/archive/2022/07/19/korting-wet-misleiding-prijs/


Ontwikkelingen & Nieuws

• Nieuwe updates binnen Facebook zoals whatsapp 

business ads, promotional message campaigns via 

messenger & lead ads instant forms (artikel) 

• LinkedIn kondigt de aankomst van haar eigen Business 

Manager aan (artikel en artikel) 

• Google test nieuwe layouts voor featured snippets 

(artikel) 

• Bijna 7 miljoen podcast luisteraars in Nederland 

(artikel) 

• Onderzoek toont aan dat de impact van 

audiocampagnes op merken enorm is (artikel)

https://www.facebook.com/business/news/introducing-new-ads-and-messaging-tools-for-small-businesses
https://searchengineland.com/linkedin-business-manager-385677
https://www.linkedin.com/pulse/making-easier-you-manage-your-accounts-pages-people-gyanda-sachdeva/
https://searchengineland.com/google-testing-new-featured-snippet-layouts-385861
https://www.emerce.nl/nieuws/bijna-7-miljoen-podcastluisteraars-nederland
https://www.marketingreport.nl/Onderzoek-toont-aan-dat-de-impact-van-audiocampagnes-op-merken-enorm-is/


Interessante links
EEN SELECTIE VAN ONZE FAVORIETE ARTIKELEN

🔗



Interessante artikelen

• Advertising - Dit betekenen de nieuwe regels voor je influencer 

campagnes 

• Content - Optimaliseer je CTA: betere alternatieven voor ‘klik 

hier’ 

• Data - Google Analytics verboden of niet? Het complete en 

complexe verhaal 

• E-mail - 5 powertips voor e-mailmarketing 

• Search - SEO en toegankelijkheid: belangrijke tips van doven 

en gehandicapten 

• Strategie - Accessibility: The missing key to connect with 

customers 

• Strategie - Is jouw digitale strategie geoptimaliseerd voor 

generatie Z jongvolwassenen? Ze zijn diverser en verwachten 

veel meer van merken 

• Social media - Werving en selectie via TikTok? Laat deze kans 

niet liggen

https://www.frankwatching.com/archive/2022/06/18/influencers-wetgeving-1-juli-2022/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/06/18/influencers-wetgeving-1-juli-2022/
https://www.searchenginejournal.com/optimize-cta-click-here-better-alternatives/298591/#close
https://www.searchenginejournal.com/optimize-cta-click-here-better-alternatives/298591/#close
https://www.emerce.nl/achtergrond/google-analytics-verboden-of-niet-het-completere-en-complexere-verhaal
https://www.emerce.nl/achtergrond/google-analytics-verboden-of-niet-het-completere-en-complexere-verhaal
https://www.emerce.nl/achtergrond/google-analytics-verboden-of-niet-het-completere-en-complexere-verhaal
https://www.frankwatching.com/archive/2022/07/25/e-mail-campagne-stappenplan/
https://searchengineland.com/seo-accessibility-tips-deaf-disabled-386577
https://searchengineland.com/seo-accessibility-tips-deaf-disabled-386577
https://searchengineland.com/seo-accessibility-tips-deaf-disabled-386577
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-154/future-of-marketing/management-and-culture/diversity-and-inclusion/user-experience-accessibility/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-154/future-of-marketing/management-and-culture/diversity-and-inclusion/user-experience-accessibility/
https://martech.org/is-your-digital-strategy-optimized-for-gen-z-young-adults/
https://martech.org/is-your-digital-strategy-optimized-for-gen-z-young-adults/
https://martech.org/is-your-digital-strategy-optimized-for-gen-z-young-adults/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/07/05/werving-en-selectie-via-tiktok-laat-deze-kans-niet-liggen/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/07/05/werving-en-selectie-via-tiktok-laat-deze-kans-niet-liggen/


Vragen? 

Patrick Faasse
DIGITAL CONSULTANT

Danielle van Winden
SEO CONSULTANT ADVERTISING CONSULTANT

Sherrise Bissesar

Lukas Roeling
DATA CONSULTANT

vanwinden@redkiwi.nl bissesar@redkiwi.nl  

faasse@redkiwi.nl  roeling@redkiwi.nl   
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