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Editie 17
In één keer op de hoogte over de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van data, search, social media, content en 
e-commerce. Wat kun je verwachten?
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Trends van 2023

Het inspelen op trends zorgt voor een goede positie ten 
opzichte van jouw concurrentie en is dus erg belangrijk.
 
Q1 staat vol met trendartikelen: SEO, SEA, Data, UX, Design, 
etc. De één nog gedetailleerder dan de ander. Hoe zorg je 
dat je op de meest relevante ontwikkelingen focust om zo 
veel mogelijk voordeel op te doen? 
 
Op de komende twee pagina's volgen trendartikelen die je 
niet mag missen. Voorzien van een why we care van een van 
onze specialisten.



 

Al sinds Corona zijn de behoeftes van de 
B2B-markt aan het veranderen. Een 
belangrijke shift is dat men minder bereid 
is om gegevens achter te laten tijdens hun 
discovery fase. Speel hierop in als 
marketeer.

Danielle van Winden
Digital Marketing Consultant

B2B Trends

BEKIJK

Een van de opvallendste trends in de 
wereld van SEO is dat er steeds meer ‘zero 
click’ resultaten zijn. Dit komt onder 
andere doordat er steeds meer featured 
snippets komen. Branding wordt hierdoor 
nog belangrijker. Ben jij je hiervan bewust?

SEO trends

BEKIJK

https://www.frankwatching.com/archive/2022/12/08/b2b-trends-2023/
https://www.marketingfacts.nl/berichten/de-seo-trends-voor-2023/


 

De grip op cookies worden de laatste jaren 
alleen maar sterker vanuit de consument. 
We zien dat bedrijven vaak geen idee 
hebben hoe zij hun data moeten inrichten 
zonder de strenge cookie regels te 
overtreden. Dit artikel geeft meer inzicht in 
de wat en waarom voor Analytics in 2023.
 

Lukas Roeling
Data Consultant

Analytics trends

BEKIJK

In 2023 is het van belang dat je klanten alles 
biedt wat ze nodig hebben om controle te 
hebben over hun gegevens. Wanneer dit niet is, 
staan ze sceptisch tegenover digital marketing. 
Daarnaast delen ze gemakkelijker data als ze 
hier waarde in zien. Probeer de what’s in it for 
me? te beantwoorden in je campagnes.

Advertising trends

BEKIJK

Sherrise Bissesar
Advertising Consultant

https://www.frankwatching.com/archive/2023/01/02/analytics-trends-2023-jaarplan/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/consumer-insights/consumer-trends/digital-marketing-trends-2023/


More than a 
teacher at 
Thomas More

CASE STUDY



Voor Thomas More Hogeschool draaien we een 
Performance Max campagne voor het genereren 
van open dag inschrijvingen. De advertenties 
worden vertoond op o.a. Google search, display, 
discover en YouTube. De campagne heeft gezorgd 
voor een flinke stijging in het conversiepercentage.



De resultaten van deze 
Performance Max Campagne

-  Conversiepercentage van 15%
-  56 inschrijvingen in 4 maanden tijd
-  Kosten per conversie van €25
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Ontwikkelingen & nieuws

•

•

•

•

•

Europees verbod Facebook, Instagram 
persoonsgerichte reclame (artikel en artikel)

 
SEO en ChatGPT: een goede match? (artikel, artikel en 
artikel) en een artikel over de voor- en nadelen

 
How the TikTok algorithm works: Everything you need 
to know (artikel)

 
E-E-A-T en andere belangrijke updates van de Google-
richtlijnen voor kwaliteitsbeoordelaars (artikel en artikel)

 
Nieuwe LinkedIn Analytics: meer inzicht in volgers en 
topberichten (artikel)

https://www.emerce.nl/nieuws/europees-verbod-facebook-instagram-persoonsgerichte-reclame
https://searchengineland.com/eu-rules-that-metas-ad-practices-are-illegal-390955
https://www.marketingfacts.nl/berichten/de-impact-van-chatgpt-op-google-search-en-seo/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/12/21/chatgpt-seo/
https://www.searchenginejournal.com/what-is-chatgpt/473664/
https://www.marketingfacts.nl/berichten/gpt-3-de-voor-en-nadelen/
https://searchengineland.com/how-tiktok-algorithm-works-390229
https://searchengineland.com/google-search-quality-rater-guidelines-changes-december-2022-390350
https://searchengineland.com/google-doubles-up-at-e-with-updated-search-quality-raters-guidelines-e-e-a-t-390343
https://www.searchenginejournal.com/new-linkedin-analytics-more-insight-into-followers-top-posts/473330/


E-commerce ontwikkelingen

•

•

•

•

•

TikTok heeft een in-app e-commerce functie gelanceerd 
(artikel)

 
Online aankopen en bestedingen lijken te stabiliseren na 
periode van groei (artikel)

 
YouTube test in-app-shopping in Shorts (artikel)

 
Google Search Console voegt Shopping-tabblad toe 
(artikel)

 
Online marktplaats MediaMarkt arriveert ‘zeer binnenkort’ 
(artikel)

https://searchengineland.com/tiktok-has-launched-an-in-app-ecommerce-feature-389575
https://www.emerce.nl/nieuws/online-aankopen-bestedingen-lijken-stabiliseren-na-periode-groei
https://www.searchenginejournal.com/youtube-testing-in-app-shopping-in-shorts/471293/
https://searchengineland.com/google-search-console-adds-shopping-tab-listings-feature-389645
https://www.emerce.nl/nieuws/online-marktplaats-mediamarkt-zeer-binnenkort
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Interessante artikelen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advertising - Hoe haal je het meeste uit een full-funnel mediastrategie d.m.v. metingen
Advertising - Zo zien goede omnichannel ervaringen eruit
Advertising - LinkedIn test Audio Events voor bedrijfspagina’s: dit kun je ermee
Content - Het belangrijkste ingrediënt voor employee advocacy in 2023: personalisatie
Data - Compliant in een cookieless world: de 5 belangrijkste juridische ontwikkelingen
Data - Webshop-teleurstellingen meten in Google Analytics [stappenplan]
Data - Zo kun je online verleiden zonder cookies
E-commerce - Segmenteren op productvoordelen
Social media - Hoe zet je TikTok en Instagram Reels voor B2B in?
Strategie - Highlights van het nieuwe forrester report omtrent marketing
Strategie - Hoe jouw privacystrategie kan bijdragen aan betere klantervaringen

https://www.frankwatching.com/archive/2022/10/18/linkedin-audio-events-voor-bedrijfspaginas/
https://www.frankwatching.com/archive/2023/01/04/employee-advocacy-personalisatie/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/12/05/compliant-cookieless-5-ontwikkelingen/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/10/06/webshop-teleurstellingen-meten-google-analytics/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/10/20/online-verleiden-zonder-cookies/
https://www.marketingfacts.nl/berichten/segmenteren-op-productvoordelen/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/10/31/tiktok-instagram-voor-b2b/?
https://www.marketingfacts.nl/berichten/b2b-marketing-goudkoorts-forrester-2023-predictions/


De diepte induiken over een van deze onderwerpen? 

Danielle van Winden
SEO CONSULTANT

Bas van Poppel
DIGITAL CONSULTANT

Sherrise Bissesar
ADVERTISING CONSULTANT

Stephan Dorst
DIGITAL CONSULTANT

Lukas Roeling
DATA CONSULTANT

Vraag het een van onze specialisten!

mailto:vanwinden@redkiwi.nl
mailto:vanpoppel@redkiwi.nl
mailto:bissesar@redkiwi.nl
mailto:dorst@redkiwi.nl
mailto:roeling@redkiwi.nl


Till next time! Create Digital Impact
010 - 281 96 33 • Dunantstraat 8, Rotterdam


