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1. Welke ontwikkelingen versterken de behoefte naar 
een nieuw CMS?

2. Welke belemmeringen om digitaal te versnellen 
neemt Craft CMS weg?

3. Hoe implementeren we jouw nieuwe website bij 
Redkiwi?
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Kijkend naar de wereld om ons heen, is het al lang niet meer de vraag óf 

organisaties moeten digitaliseren, maar vooral hoe je digitalisering kunt 

versnellen. Merken en organisaties moeten gigantisch snel adapteren om 

aan de veranderende verwachtingen van (online) consumenten te voldoen én 

concurrentie voor te blijven. Content is natuurlijk ontzettend belangrijk in dit 

verhaal, maar een flexibele digitale architectuur ligt ten grondslag aan digitaal 

versnellen. Eén van de belangrijkste overwegingen voor organisaties, waar helaas 

weinig aandacht aan wordt besteed, is het Content Management Systeem (CMS). 

Om succesvol te zijn en blijven, is namelijk een flexibel, schaalbaar en veilig CMS 

nodig.

Bij Redkiwi zien we deze uitdaging 
dagelijks terug in de projecten die 
wij met onze klanten uitvoeren. 
Uit onderzoek blijkt zelfs dat 42% 
van de organisaties1 niet beschikt 
over de juiste technologie om 
succesvol content te beheren. Na 
een bepaalde tijd raken zij gewend 
aan het werken in CMS-systemen 
met ingewikkelde workflows en 
eindeloze tijdelijke oplossingen 
(lees: beperkingen). Het resultaat: 
nieuwe ideeën en creativiteit 
worden ingekaderd door de 
grenzen van het huidige CMS. 
Ineffectiviteit en een alles behalve 
optimale klantervaring mogen 
nooit de standaard worden.

Maar, hoe maak je een 
toekomstbestendige keuze? 
Hoe zorg je dat jouw CMS de 
bedrijfsvoering niet tegenhoudt 
maar juist versterkt? Waarom is 
Craft dan de juiste beslissing? 
En tot slot, hoe vind je een 
partij die jouw organisatie kan 
ondersteunen? In deze whitepaper 

geven we een antwoord op de 
belangrijkste vragen:

• Welke ontwikkelingen 
versterken de behoefte naar 
een nieuw CMS? 

• Tegen welke problemen lopen 
bedrijven aan in de keuze van 
hun CMS?

• Hoe kan Craft een 
toekomstbestendige oplossing 
bieden? 

Op basis van bovenstaande 
vraagstukken proberen we jouw 
organisatie op weg te helpen zodat 
jij een gedegen volgende stap kunt 
zetten om digitaal te versnellen 
met Craft. 
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1.

Welke 
ontwikkelingen 
versterken de 
behoefte naar een 
nieuw CMS?
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De aanleiding om naar een ander CMS 
te zoeken, kan verschillende redenen 
hebben. Soms gebeurt dit als gevolg 
van een nieuwe bedrijfsstrategie 
waaruit blijkt dat het huidige 
CMS onvoldoende aansluit op de 
groeiambities. Hieronder kijken we naar 
de belangrijkste ontwikkelingen die de 
behoefte naar een ander CMS voor veel 
organisaties flink versterkt.

Digitalisering
De wereld om ons heen is in een 
rap tempo veranderd en macro-
economische ontwikkelingen zoals 
de Covid pandemie hebben de stap 
naar digitale transformatie voor veel 
bedrijven versnelt. Mede door deze 
transformatie is gebleken dat het 
aantal gerichte cyberaanvallen op 
organisaties aanzienlijk is gestegen. 
Uit onderzoek blijkt dat er in 2021 
15,1% meer cyberaanvallen3 waren dan 
het jaar daarvoor. Die trend zal naar 
verwachting alleen maar doorzetten 
naarmate meer bedrijven aansturen op 
de digitale toekomst. Bedrijven moeten 
de risico’s beperken en een verouderd 
CMS is één van de eerste zaken die 
op de schop moet. Websites gebouwd 
in WordPress zijn een favoriet doelwit 
voor hackers. In 2019 was 94% van de 
succesvolle cyberaanvallen gericht op 
WordPress-sites. Zelfs als je bedenkt 
dat WordPress 65,1% van de CMS-
markt in handen heeft, is negen op de 
tien aanvallen absurd hoog.4

De overstap naar 
een multi-channel 
approach 
De meeste CMS’en die bedrijven 
tegenwoordig nog gebruiken, zijn 
gebouwd met slechts één kanaal in 
gedachten: het web. Maar dankzij de 
snelle groei van distributiekanalen 
wordt content ook buiten het web 
geconsumeerd. Van smartwatches, tot 
apps en connected home apparaten. 
Hierdoor is er behoefte ontstaan 
aan een applicatie die op meerdere 
kanalen te beheren valt. Een CMS 
moet functioneren als een centrale 
opslagplaats voor content die een 
organisatie vervolgens op meerdere 
kanalen en websites kan aanbieden. 
Helaas kan nog niet ieder CMS dat. Uit 
een recent onderzoek is gebleken dat 
48% van de onderzochte bedrijven5 
meer dan één CMS gebruikt. De helft 
van de bedrijven deed dat omdat 
hun huidige CMS slechts één kanaal 
ondersteunde, of omdat ze een nieuwe 
technologie nodig hadden die niet 
aanwezig was in hun oorspronkelijke 
CMS.

 

Een CMS helpt bij het creëren, bewerken en publiceren van digitale content. De keuze 

welk CMS organisaties moeten kiezen is essentieel om superieure klantervaringen te 

bieden op desktop, mobiel en alle nieuwe digitale apparaten die de komende jaren 

zullen ontstaan. Inmiddels staat 46% van de B2C-organisaties2 op het punt om te 

investeren in moderne technologie. 
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De toegenomen 
bewustwording van 
toegankelijkheid
Sinds 2019 geldt er een wettelijke 
verplichting voor overheids- en 
semi-overheidsinstellingen om 
drempelvrije toegang te bieden tot 
hun websites. Die standaarden zijn 
vastgelegd in webrichtlijnen (WCAG). 
De webrichtlijnen zijn dus nu al 
verplicht voor de overheid. Maar vanaf 
2025 gaat de European Accessibility 
Act (Europese toegankelijkheidswet) 
formeel in. Veel organisaties zien dit 
somber in. Dat is met een verouderd 
CMS terecht. Een CMS beperkt 
de doorontwikkeling als de juiste 
tools niet worden aangeboden. Een 
goede content editor en velden 
voor alt teksten bij afbeeldingen zijn 
cruciaal voor toegankelijkheid. Ook 
hebben moderne CMS’en meestal 
standaard templates die reeds zijn 
geoptimaliseerd om te voldoen aan de 
WCAG.

Globalisering
Globalisering heeft de wereld kleiner 
gemaakt voor consumenten. Nooit 
is het gemakkelijker geweest om te 
bestellen van vrijwel ieder land ter 
wereld. Maar, voor bedrijven brengt 
een marketing strategie voor een 
internationaal publiek haar eigen 
uitdagingen met zich mee.

Globalisering vraagt om de creatie van 
content in verschillende talen en de 
mogelijkheid om de gebruikersinterface 
in verschillende talen te laten 
verschijnen op de website. Dit kan bij 
het ene CMS leiden tot ontzettend 
veel werk, terwijl het bij een andere 
een fluitje van een cent is. Een robuust 
CMS maakt een drastisch verschil in 
vermogen om workflows met vertalers 
te stroomlijnen en gemakkelijk inhoud 

aan te bieden in een taal die jouw 
klanten aanspreekt.

Personalisatie
Door digitalisering zijn consumenten 
gewend geraakt aan gemak, brede 
keuze en snelle en persoonlijke service. 
Sterker nog, 80% van de consumenten5 
is eerder geneigd iets te kopen na het 
ontvangen van een gepersonaliseerde 
ervaring. 

CMS’en die niet in staat zijn content 
te creëren, beheren en leveren aan 
een gesegmenteerd publiek via 
verschillende kanalen, zijn volgens de 
huidige normen een achterblijver op 
het gebied van personalisering. Dit 
leidt tot 83% minder6 conversies in 
de gemiddelde marketingcampagne. 
Wat is wel nodig? Een CMS dat 
alle interacties van bezoekers 
bijhoudt, zodat je aan de hand van 
een klantprofiel communicatie en 
campagnes perfect kunt afstemmen.

Re-design
De markt staat op zijn kop. Er is 
flinke inflatie7, bedrijfsprocessen zijn 
verouderd én er moeten flinke stappen 
worden gemaakt om relevant te blijven 
als merk. De tijd is aangebroken dat 
organisaties kritisch moeten kijken 
naar hun huidige website en de 
producten hieromheen. Om alles weer 
nieuw leven in te blazen, ligt vaak een 
herpositionering traject ten grondslag 
waarbij ook de huisstijl wordt 
vernieuwd. Vervolgens wordt gekeken 
hoe zowel webshop, CMS en marketing 
feilloos op elkaar aan kunnen sluiten. 
Als jouw huidige platform niet de 
functionaliteiten aanbiedt die benodigd 
zijn om doelen te bereiken, is een 
redesign de perfecte gelegenheid 
om over te stappen op een betere 
oplossing (CMS) die aansluit op deze 
behoeftes.
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Welke 
belemmeringen 
om digitaal te 
versnellen neemt 
Craft CMS weg?

2.
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Daarom kiest Redkiwi voor Craft. Craft 
is eenvoudig, flexibel en enorm rijk aan 
mogelijkheden. Voor ontwikkelaars 
is het snel en flexibel inzetbaar. Voor 
beheerders is content management 
een koud kunstje. Voor IT managers is 
het een stabiele en veilige keuze.

Security problemen
Craft CMS is gebouwd door Pixel & 
Tonic en wordt beheerd door een 
professioneel team. Het is commercieel 
open source: ontwikkeling van het 
platform wordt ondersteund vanuit 
een laag licentiebedrag en vanuit 
de community. Veiligheid staat bij 
Craft voorop en dat blijkt uit alles. 
Het is geschreven met een moderne 
codebase, heeft ingebouwde 
security maatregelen genomen 
om onder andere SQL injecties te 
voorkomen. Daarnaast gebruikt 
Craft CSFR token validatie om 
CSFR aanvallen te voorkomen. Om 
toekomstbestendigheid te waarborgen, 
voorziet het Craft team het CMS van 
regelmatige onderhoudsreleases. 

Veiligheid zit hem niet alleen in het 
platform zelf. Veel bedreigingen 

bij CMS’en komen voort uit 
kwetsbaarheden die worden 
geïntroduceerd door add-on software 
zoals modules, plug-ins, thema’s en 
extensies. Daarom moeten plug-ins die 
door externen gemaakt worden eerst 
door een strenge keuring van het Pixel 
& Tonic team.

Functionele 
limitaties
De Craft omgeving is volledig flexibel 
om naar wens in te richten. Bij 
Wordpress is bijvoorbeeld een plug-in 
nodig om een extra veld toe te voegen 
aan een pagina, terwijl dit bij Craft in 
de kern van het systeem is ingebouwd. 
De tendens bij oudere CMS’en is dat 
men het systeem naar wens ombouwt, 
waar je bij Craft begint bij de basis en 
vanuit daar opbouwt. De voornaamste 
verschillen tussen ombouwen en 
opbouwen zijn: schonere code, hogere 
pagina snelheid en gebruiksvriendelijk 
onderhoud.

Bovendien is het Craft CMS (semi-)
headless in te richten. Dat houdt in 
dat de front- en back-end los van 

CMS’en zijn gemaakt om ons leven gemakkelijker te maken. Helaas blijkt minder waar 

voor de meeste organisaties. Als bovenstaande situaties herkenbaar voelen, betekent 

dit dat jouw huidige CMS groeiambities belemmert. Het aanbod van CMS platformen 

is groot en divers. De zoektocht naar een ander CMS kan daarom best lastig zijn. Om 

de digitale transformatie in een stroomversnelling te laten gaan, moet de zoektocht 

naar een CMS geleid worden door schaalbaarheid, flexibiliteit en veiligheid. Hierdoor 

verzeker je jouw organisatie nu van een solide basis waar de komende jaren verder aan 

gebouwd kan worden. Daarnaast kun je uitbreiden naar welk platform dan ook om je 

klanten te voorzien in hun behoeften. 



10

elkaar te ontwikkelen zijn. Tevens kun 
je via een headless CMS op meerdere 
platformen content plaatsen binnen 
hetzelfde CMS. Stel je hebt een website 
en een mobiele app en wilt op beide 
platformen je gloednieuwe blog of 
product plaatsen: vanuit het headless 
CMS kun je dit eenvoudig op beide 
platformen plaatsen door middel van 
een API koppeling.

Schaalbaarheid
Digitalisering is geen losstaand 
project maar een ontwikkeling waar 
heel veel verschillende projecten 
onder samenhangen. Hierdoor moet 
je in kunnen spelen op trends van 
de toekomst. Zoals hierboven is 
beschreven, kan Craft CMS headless 
worden ingezet waardoor meerdere 
front-ends gevoed kunnen worden. 

Het schaalvoordeel van bijvoorbeeld 
een headless e-commerce platform met 
Craft CMS is groot. Je bouwt eenvoudig 
uit voor verschillende labels/merken, 
landen en valuta. Hierdoor is er sprake 
van continuous development, zonder 
dat de gebruiker hier iets van merkt. 
Continuous development richt zich op 
het sturen van een continue stroom 
van nieuwe features naar productie en 
stapt daarmee in feite af van de oude 
releasegedachte.

Ingewikkelde en 
dure integraties
Moderne websites moeten bijna altijd 
geïntegreerd worden met ERP- of CRM-
systemen om de vereiste informatie 
beschikbaar te maken en op een 
gebruiksvriendelijke en overzichtelijke 
manier aan te bieden. Het Craft CMS is 
zo ontwikkeld dat je eenvoudig plug-ins 
kunt integreren. De keuze uit plug-ins 

is enorm. Van betalingsmethoden en 
BTW-tarieven, tot verzending en e-mail 
flows: voor het totale winkelproces 
is een koppeling beschikbaar. Craft 
CMS en Craft Commerce vormen 
samen één geheel, waardoor je met je 
webshop eenvoudig kunt starten met 
contentmarketing en online verkoop.

Gebruiksgemak
Uit de hierboven beschreven 
pijnpunten die Craft als CMS tackelt, 
loopt gebruiksgemak als rode draad 
door het verhaal. Makkelijke integraties/
plug-ins, eenvoudige meertaligheid 
én schaalbaar. Alles bij Craft draait 
om relevantie. Door middel van 
bouwblokken in plaats van standaard 
templates gebruik je als ontwikkelaar 
alleen wat jij nodig hebt bij het bouwen 
van een website. Hierbij neemt content 
een centrale plaats in. Binnen pagina’s 
kan met verschillende entry types 
worden gewerkt, waarbij ontwerpen om 
de verschillende contentblokken heen 
worden ontwikkeld. De Live Preview 
tool helpt gebruikers om wijzigingen 
in real-time te volgen. Door het 
scherm te splitsen, zie je de gebruikte 
code aan de ene kant en de huidige 
webpagina aan de andere kant. Het is 
eenvoudig om gebruikers te groeperen 
en de bediening voor elke individuele 
gebruiker of groep aan te passen, 
waardoor het beheer van meerdere 
gebruikers moeiteloos verloopt. 
Daarnaast kun je eenvoudig oudere 
versies terugdraaien. 

Craft is ook een enterprise CMS. Zoals 
de naam enterprise aangeeft, is het 
speciaal ontworpen voor middelgrote 
en grote bedrijven. Het geeft bedrijven 
meer opties en maakt het gemakkelijker 
om met een alsmaar groeiende inhoud 
om te gaan, wat onmogelijk wordt met 
een kleinschalig CMS.



11

Hoe implementeren 
we jouw nieuwe 
website bij Redkiwi?

3.
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Create. In de eerste fase 
creëren we het plan van 
aanpak. Om dat succesvol uit 
te voeren, moeten we eerst 
alles weten: wie is onze klant; 
waar staan ze voor; voor wie 
werken zij; met welk doel. 
Aan de hand van persona’s, 
customer journey mapping, 
het business model canvas 
en een technisch plan laten 
we geen ruimte meer over 
voor gut feeling. 
De eerste fase staat in het 
teken van ontdekken, maken 
en testen. De ingrediënten 
data, design en development 
garanderen een gevalideerd 
digitaal concept dat naadloos 
aansluit op de behoefte van 
zowel de organisatie als haar 
klant.

Digital. Als het plan van 
aanpak staat, delen we 
het plan op in haalbare 
acties. Het gevalideerde 
digitale concept wordt 
tijdens sprints gerealiseerd. 
Hierbij wordt nadrukkelijk 
rekening gehouden met 
toegankelijkheid, security, 
zoekmachine optimalisatie, 
website prestatie, mobiel 
gebruik en de mogelijkheid 
voor flexibiliteit in opbouw 
en structuur van de website. 
De website wordt zo direct 
ingericht dat onder andere 
conversies goed gemeten 
worden. 

Impact. De datagedreven 
aanpak van Redkiwi 
legt de grondslag voor 
doorontwikkeling en 
optimalisatie. Welke pagina’s 
bekijken bezoekers en waar 
klikken ze op? Waar lopen 
ze tegenaan of waar laat 
je kansen liggen. Hiermee 
is toekomstbestendigheid 
gegarandeerd. 

Denk eens goed na: wat doet jouw organisatie en hoe is jullie werkwijze ingericht? Dat is niet 

standaard, toch? Craft CMS is betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en bovendien ook alles behalve 

standaard. Omdat het aan de belangrijkste eisen om digitaal te versnellen doet, kiest Redkiwi 

voor Craft als CMS om mee te werken. Naast een toekomstbestendig CMS, is de content op 

de website van jouw organisatie net zo belangrijk. Succesvolle implementatie mét content die 

aansluit bij de behoefte van jouw doelgroep(en) verzekeren wij aan de hand van De Redkiwi 

Manier. Een strategische werkwijze die haar effectiviteit al jaren heeft bewezen. Deze werkwijze 

bestaat uit 3 fases die nauw verweven zijn. Create - Digital - Impact.
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Bronnen
7 (Biggest) Content management chanallenges your entrerprise is facing today

OECD Digital Economy Outlook 2020

Alarming Cyber Statistics For Mid-Year 2022 That You Need To Know

2019 Website Threat Research Report

New Epsilon research

68 Personalization Statistics

Inflatie nieuws CBS
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Wil je nog meer geïnspireerd 
worden of persoonlijk advies 
ontvangen bij jouw volgende 
digitale uitdaging? Neem dan 
contact op. 
 

De koffie staat klaar.

Kudos
Rik Willems (Head of Technology)
Stephan Dorst (Digital Consultant) 

Tim van Es (Marketing Manager) 
& Freek Murk (Lead Digitial Designer)


