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Content is King 

Inleiding 

 

wat is het? 

Contentmarketing is niets meer of minder  dan het delen van kanaalspecifieke voor de doelgroep 

relevante en waardevolle content. Dat kan in de vorm van blogs, whitepapers, infographics, grappige 

plaatjes, video’s, foto’s, webinars, acties, tips, quotes, quizzen, stellingen, van alles is mogelijk, zolang 

het maar aansluit bij een van de drie E’s: Emotie, Educatie of Entertainment. En het liefst nog die drie 

zaken gecombineerd.  

Contentcreatie 

Content moet gecreëerd worden. Gelukkig zitten de meeste organisaties  met hun   kont op bergen 

content, en is er online nog veel meer content te vinden over de dingen die ze  doen.  Het probleem 

zit hem vaak in het ondernemen van actie om die content uit de hoofden van collega’s en partners te 

krijgen, en online te delen in de vorm van artikelen met tips, toekomstvisies, infographics, gave 

plaatjes en nog toffere video’s. 

Op het moment dat bedrijven dat wel doen, is het mogelijk om year-round top-of-mind bij de 

doelgroep te zijn. Om je als organisatie, of persoon  te vestigen als (onafhankelijke) kennis-experts in 

de verschillende vakgebieden. En is het mogelijk om nog andere online verdienmodellen te creëren 

(webinars, advertising, vacatures, meer leads met –whitepapers). Een mindshift naar meer denken 

als een uitgever is dan wel nodig, net als een total focus op de waarden waar je als organisatie voor 

willen staan. Want als je kiest  voor het toevoegen van waarde aan de doelgroep, kiest de klant voor 

jou. 

 

mailto:eduardvanbrakel@gmail.com/


Eduard van Brakel: online marketing en communicatie die werkt 

Eduard van Brakel eduardvanbrakel@gmail.com/ 06-48685285 twitter: @EduardvanB 

Aan het werk! 

 

Veel bedrijven bedienen verschillende doelgroepen in verschillende segmenten, met een verschillend 

productportfolio.  Toch kun je als organisatie voor elk product een minimale behoefte aan content 

opstellen.   

  

24/7/365 Top of mind bij doelgroep 

Per doelgroep/merk Algemeen 

 Minstens 2 blogs per week 

 Minstens 2 gave plaatjes/quotes per week 

 Minstens 1 video per maand  

 1 doelgroepgerlateerde infographic per kwartaal 

 1 onderzoek per jaar 

 1 award per jaar 

 2 grote acties per jaar 

 TV-kanaal/video-kanaal  maken, met een gave goed communiceerbare titel. 

 Bloggers werven uit de markt 

 Optioneel: 1 cartoon per maand 

 Indien passend bij je doelgroep: dagelijks nieuwsberichten 
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Stel je geeft trainingen:  

 Minstens 2 blogs met tips 

 Minstens 1 video 

 Minstens 3 foto’s 

 Powerpoint-slides 

 Optioneel:  infographic 

 

Stel je organiseert events: 

 Vooraf: Interview op video (en geschreven) met alle sprekers 

 Video-debat over actueel onderwerp met sprekers (optioneel) 

 Alle presentaties als powerpoint, deelbaar online 

 Minstens 3 blogs over de dag 

 Live-blog tijdens event 

 In aanloop naar event: wekelijks een blog met tip/actualiteit over onderwerp dat op event 

wordt besproken 

 Video’s: interviews (inhoudelijk, met sprekers en deelnemers), impressies Tijdens event 

 Awards 

 Foto’s 

Stel je verkoopt fysieke producten: 

 Video waarin het product gedemonstreerd wordt 

 Infographic met Unique Selling Points product 

 Blog van expert die product gebruikt 

 Recensies over het product 

 Foto’s 
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Organisatie 
Content marketing kost tijd, of geld, of allebei. Wat de contentmarketing dan oplevert is een ABC-tje: 

 Awareness 

 Bereik 

 Conversie 

Om het ABC te verkrijgen is een constante stroom aan leuke, actuele, leerzame, inspirerende, 

afwisselende content nodig.  En die kan alleen veroorzaakt worden door een team dat achter 

contentmarketing staat. Binnen elk team moet er iemand zijn die de kar trekt, samen met de 

contentmarketeer, die veelal adviserend, inspirerend, uitvoerend, meedenkend bezig is. Maar binnen 

het team zijn er ook dagelijkse acties nodig bij het uitzetten van content, bij het plannen van acties, 

en het regelen van interviews met sprekers. Het maakt niet uit wie de lead heeft, als het maar 

iemand is die zicht heeft op het totale portfolio, en de doelgroep. 

 
Actie zorgt ervoor dat het lukt 
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En nu praktisch 
Alle content kan gedeeld worden via allerlei kanalen. Het mooiste is het om een eigen merk te 

voeren. Een aparte doelgroepgerichte website op te zetten, zodat de focus 100% naar jouw 

potentiele klant gaat. Dan kun je namelijk alle kanalen eenduidig vormgeven, en dezelfde naam 

geven. Dat schept duidelijkheid. 

Regel in ieder geval de volgende kanalen: 

 Website/blog 

 Twitter 

 Linkedin 

 Facebook 

 Pinterest 

 Flickr 

 YouTube 

 Google+ 

 Slideshare 

Twitter is een mooi kanaal voor conversie naar de website. Linkedin kun je het beste gebruiken voor 

het opzetten van discussies in een groep, of voor het delen van w aardevolle content via de 

company-page. Facebook kan gebruikt worden als conversie-kanaal naar website, maar foto’s, 

video’s, infographic, en tips worden sneller gedeeld omdat ze likeable en shareable zijn. Op Pinterest 

kun je gave plaatjes delen en pinnen, net zoals tips. Flickr is een mooie website om foto-verslagen 

van events te zetten. YouTube het kanaal om alle video’s  te plaatsen, en ze van daaruit te embedden 

en delen op de andere kanalen. Google+ komt niet heel erg van de grond, maar zorgt wel voor een 

snellere indexering van je blog in de zoekmachine. Slideshare is het kanaal om je presentaties op te 

zetten, en te delen op andere kanalen. 
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Handige tools 

Contentkalander 

Een handige tool is een contentkalender. In een contentkalender zet je de soorten content, de 

kanalen, degene die de content aanlevert (en wanneer) en wie de content plaatst. Daarmee creëer je 

een overzicht: 

Wanneer Wat? kanaal Aanleveren 
door 

deadlinedatum Plaatsen 
door 

opmerkingen 

17 maart Blog tips 
sneller 
werken 

Website + 
social 

Gerard de 
Bruin 

10 maart Piet de Zwart Call-to-action 
naar training 
sneller 
werken 

21 maart Video-
interview 
Congres 
effectief 
mailen 

Youtube+ 
social 

Joop TV 18 maart Belinda 
Nooitgedacht 

Interview 
ook 
uitschrijven + 
checken of 
de links in 
film zitten 

 

De content-kalender geeft de vaste items aan. Daar kun je op sturen, en tegelijkertijd zorgen voor 

ruimte om ad-hoc-dingen te doen. Zoals een leuk plaatje facebooken, een gave quote tweeten, een 

ander tof filmpje delen, of gewoon een extra tweet doen met een extragratis tip erin. 

 Document Tips, Quotes en Plaatjes 

Maak op een centrale plaats een Word-document aan. In dat document kun je tips zetten die je kunt 

delen op facebook, twitter en alle andere kanalen. Vul dat document aan met quotes, andere tips, 

linkjes naar gave plaatjes, uitspraken, stellingen en vragen. Dan heb je altijd iets dat je kunt delen. 
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Checklisten 
Help we hebben een training! 

Dan is er eindelijk een door jouw organisatie  training, en daar moet content voor komen die 

waardevol is voor de doelgroep. De volgende acties zijn dan nodig: 

 Trainer benaderen voor het schrijven van het liefst 2 blogs, met in elk blog minstens 1 

praktisch toepasbare tip. 

 Cameraman regelen en met trainer afspreken dat je een dag/uur/kwartier van de training 

komt filmen, of interviewafspraak met trainer maken voor een kort interview over de inhoud 

van de training 

 Foto’s maken van trainer, liefst tijdens de training 

 Vraag 1 of 2 inhoudelijke powerpointslides van de trainer (denk om de huisstijl) die gedeeld 

kunnen worden 

Bedenk dat deze tips zowel voor de externe communicatie als voor de interne communicatie werken! 
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Help we hebben video’s! 

Toen was er een congres geweest, en kwam de cameraman met 10 filmpjes tegelijk aan. Wat gaan 

we daarmee doen?  Allereerst ga je de filmpjes inhoudelijk bekijken en beoordelen.  Zijn ze goed, 

komen de sprekers goed over, is het geluid goed, ziet de vormgeving er goed uit, zijn er geen fouten 

gemaakt met de namen? 

Vervolgens ga je de films op YouTube zetten. Als het goed is, heb je het bedrijfskanaal op YouTube 

gekoppeld aan het bedrijfskanaal op Google+. Dat betekent dat alle video’s direct ook op Google+ 

geplaatst worden. Dat is top, toch? Nou nee, want als je in een middag tijd 10 video’s online gooit, 

dan heb je maar 1 middag beperkte attentiewaarde voor alle video’s. Enb het is leuker om vaker 

meer attentiewaarde te hebben. 

En daar komt de contentkalender weer om de hoek kijken. 10 video’s betekent 10 dagen 

attentiewaarde. Of vijf weken lang twee keer per week, of 10 weken lang elke donderdagochtend. En 

daar heb je als organisatie meer aan, dan 1 keer heel kort attentiewaarde. Het gaat om 24/7/365 top 

of mind zijn. Attentiewaarde spreiden dus. Plan de video’s dus in op gezette tijden, verspreid over 

verschillende dagen of weken. 

Op het moment dat je de video plaats, ga je knallen op alle media. Een video is ook een nieuw artikel 

op het blog, door een korte introtekst te schrijven en dan de video te embedden. Onder de video kan 

je eventueel een call-to-action maken naar andere video’s over het onderwerp, naar het YouTube-

kanaal, naar de reserveringspagina voor het event van volgend jaar, of iets anders. 

Vervolgens verspreid je het blog met de video op alle andere kanalen: nieuwsbrief, twitter, facebook, 

google+ enz… 

Checklist Video 

Voorbereiding: 

 Inhoudelijk controleren 

 Vormgeveing controleren 

 Geluidskwaliteit controleren 

 Video’s opnemen in contentkalender 

Uitvoering: 

 Plaats video op Youtube 

 Maak een blogpost met video 

 Verspreid de blogpost via social media 
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Help we hebben blogs 

Het mooiste is als de doelgroep zelf blogs gaat aanleveren. Dan hoef je  zelf niks meer te schrijven. 

Maar voordat het zover is, moet je zelf  aan de bak. Regelen van bloggers, uitzetten interviews, 

bepalen wat de eisen zijn waar een blog aan moet voldoen: 

 Nieuwswaardig? 

 Prikkelend? 

 Met tips? 

 Doel: conversie? 

 Doel: branding? 

 Doel: Awareness? 

Trainers, sprekers, sponsors, partners, leveranciers  en kennisexperts binnen je eigen organisatie  zijn 

bij uitstek de eerste gegadigden om content in de vorm van een blog te leveren. Een sponsor die op 

een event staat, wil vast laten zien dat het bedrijf ook inhoudelijk zijn mannetjes staat door een 

inhoudelijk artikel aan te leveren. Vraag daar dus naar als je een sponsor toch aan de lijn hebt. 

Als je na een event veel blogs hebt, of voor een event veel blogs hebt, is het niet handig om die blogs 

allemaal op 1 dag te plaatsen. Dat verkleint de attentiewaarde. En het is beter om de attentiewaarde 

te verhogen. Plan de blogs dus in op de contentkalender. 

Zorg dat er bij elk blog ook een nuttig plaatje zit, of een coole video, en een call-to-action (wist je dat 

buttons het best wel goed doen, qua call-to-action?). 

Is het blog geplaatst? dan kan het artikel over alle sociale media gedeeld worden. En bedenk: dat 

mag best vaker dan 1 keer! 

Checklist blog: 

 Bepaal het doel van het blog 

 Plan het blog in op de contentkalender 

 Bekijk het blog inhoudelijk en taalkundig goed 

 Zoek een relevant plaatje 

 Bedenk de juiste call-to-action 

 Plaats het blog 

 Deel het via social media (en de nieuwsbrief) 

Ook leuk! 

Misschien staan er wel heel gave quotes in het bericht, die kun je eruit halen en in je document 

‘Quotes tips en plaatjes’ zetten.  Hetzelfde geldt voor de tips die er mogelijk in staan. En misschien is 

het blog wel zo nieuwswaardig, dat je er andere media mee kunt gaan opzoeken… 
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Help we hebben een event! 

Stel jouw organisatie organiseert een doelgericht event, of een netwerkborrel, of een kennissessie. 

Beter kun je de content bijna niet krijgen. Maar pak het wel goed aan! Er zijn veel creatieve ideeën 

die het mogelijk maken om voor, tijdens en na het event content te creëren.  

Wat opties: 

 Sprekersinterviews (video en tekst) vooraf 

 Foto’s van vorig jaar delen op social media 

 Actuele nieuwsberichten herschrijven, plaatsen en linken aan het event 

 Studenten uitnodigen voor het event in ruil voor een blog, of heel de dag twitteren 

 Een roadshow maken langs partners 

 Presentaties op slideshare zetten 

 Powerpoint Presentatie, + interview, plus gefilmde presentatie van spreker na event plaatsen 

als blogpost 

 Pers uitnodigen voor event 

 Persbericht versturen na event 

 Live-bloggen op event 

Als een spreker weinig tijd heeft voor een interview, is het een optie om de spreker vragen te mailen 

over het onderwerp waar hij verstand van heeft. Die vragen worden dan per mail beantwoord, en 

met wat herschrijven is dat een nieuwe blogpost!  

Mogelijke standaardvragen: 

 Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in uw vakgebied het komend jaar? 

 Wat zijn de goede dingen die uit de economische crisis zijn gekomen op uw vakgebied? 

 Hoe ziet u de rol van de overheid het komende jaar? 

 Wat kan uw branche doen om nog klantvriendelijker te worden? 

 Op welke manier heeft de globalisering impact op uw branche? 

 Hoe zou innovatie binnen uw branche gestimuleerd kunnen worden? 

 Wat zijn de effecten van de groeiende vraag naar duurzaamheid? 

Maar je kunt zelf vast nog veel betere vragen bedenken! 
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Help we hebben twitter! 

Twitter! Korte krachtige boodschappen de wereld in sturen, en communiceren met je volgers. Dat 

zijn de pijlers van twitter. 

Het is niet erg om tweets te herhalen, om oudere blogpost in de herhaling te gooien als ze relevant 

zijn. En het is helemaal niet erg om tweets in te plannen voor de avonduren en het weekend. Daar 

zijn allerlei handige tools voor, zoals tweetdeck. De doelgroep heeft overdag vaak geen tijd om te 

twitteren of twitter te lezen, maar ’s avonds wel. Dan is het handig dat er juist ’s avonds tweets klaar 

staan om de doelgroep te verleiden onze blogs te lezen, zich in te schrijven voor een nieuwsbrief, 

informatie te laten lezen over een event, ons youtube-kanaal te bekijken, de linkedin-company-page 

te volgen, Facebook te liken, of in te schrijven voor die ontzettend gave training. 

Ook zullen volgers reageren op tweets. Soms gaat dat nergens over, maar soms is het interessant. Als 

het interessant is wat een volger meldt, dan kun je hem vragen om een blog te schrijven waarin hij 

zijn opinie uitwerkt. Gratis content vanuit de doelgroep! Top! 

Misschien is het handig om binnen je organisatie ‘social media diensten’ in te stellen. Want dat gaat 

echt 24/7 door, en mensen verwachten antwoord, ook buiten kantooruren. Bedenk met social 

media: Als je het zelf leuk/boeiend/grappig/interessant vindt, dan vindt de doelgroep dat 

waarschijnlijk ook. Social media mensen zijn net echte mensen namelijk. En dat zijn wij ook. 

 

Checklist twitter: 

 Tweets herhalen mag 

 Plan tweets is voor buiten kantooruren 

 Reageer op anderen 

 Retweet tweets van anderen (als het boeiend is voor de doelgroep) 
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Help we hebben Facebook! 

Leuk dat Facebook, maar wat moet je er mee? Nou, gave plaatjes delen, qoutes delen, onze video’s 

delen, onze blogs delen, spelletjes doen met de doelgroep, eigenlijk alles dat leuk is. Het nadeel van 

Facebook is dat je zelf een persoonlijk account moet hebben om een bedrijfsaccount te kunnen 

beheren. 

Voor Facebook geldt hetzelfde als twitter, met daarbij nog de aantekening dat Facebook nog visueler 

is dan twitter. Plaatjes zijn ultiem belangrijk. Wat voor plaatjes dan? Nou, inspirerende plaatjes, leuke 

plaatjes, grappige plaatjes, mooie plaatjes met een linkje naar een blog erbij, plaatjes met mooie 

quotes, plaatjes met tips, infographics…alles kan. Als het maar past bij ons merk, en bij wat de 

doelgroep wil. Bedenk: als je het zelf leuk vindt, vindt de doelgroep het waarschijnlijk ook leuk. 

Op Facebook kun je ook alle events en trainingen zetten. Je kunt dus events aanmaken en daar op 

die pagina ook van alles communiceren over de events. Tips, nieuwe sprekers, updates over het 

programma, herinnering van de inschrijfkorting, van alles. 

Daarnaast is Facebook het medium om aan acties te doen: laat de doelgroep selfies op de werkplek 

uploaden en maak er een gratis te downloaden kalander van.  Doe een quote-actie, laat followers 

hun beste quote uploaden. De quote met het meeste likes wint twee kaartje voor het congres. Het 

kan allemaal. 

Checklist Facebook: 

 Herhalen mag 

 Maak het visueel 

 Maak events aan 

 Deel alle blogs en video’s 

 Doe acties!  
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Help we willen inhakers! 

Inhakers zijn toespelingen op de actualiteit. Meestal met een foto. Rondom alle feestdagen kan je in 

ieder geval een inhaker doen. Dat kan zelfs gepland worden.  In januari weten we dat er in elk geval 

de volgenden dingen in het verschiet liggen: 

 Pasen 

 Koningsdag 

 Een groot sportevenement 

 Zomervakantie 

 Heet weer 

 Koud weer 

 Stormachtig weer 

 Zware files 

 Kerst 

 Dierendag 

 Vrouwendag 

 Moederdag 

 Vaderdag 

Bij een of meerder dingen is vast iets te bedenken wat past bij de doelgroep en waarmee we ons 

merk positief in de aandacht kunnen brengen door leuke, grappige, deelbare content te bedenken.  

Checklist 

 Zet alle nuttige dagen op een rij 

 Ga creatief brainstormen 

 Zet concrete acties uit om plannen te realiseren 

 Maak het visueel 

 Maak het leuk 

 Maak het deelbaar 

 Wees op tijd 
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Help we hebben Linkedin 

Linked is eeen mooie medium om contacten met je persoonlijke relaties te onderhouden, maar ook 

om de waardevolle content te delen. Dat doe je natuurlijk via jouw persoonlijke account, maar ook 

de company-pages en groepen zijn niet te onderschatten manieren om meer bereik, een betere 

branding en uiteindelijk meer bezoek en conversie te krijgen. 

In groepen kun je onze waardevolle content delen, door er een discussievraag aan te hangen. En om 

daarna jezelf als expert in de discussie te mengen. Om zo te laten hoe waardevol je bent, en hoeveel 

kennis jij als organisatie bezit.. 

Op de company-page (wat ook een pagina van een event kan zijn) kun je alle content-updates delen. 

Dat zorgt – afhankelijk van het aantal likes van de pagina- voor een behoorlijk aantal impressies 

onder de contacten en potentiele doelgroep. Hier is het iets meer gericht op zenden, dan op 

interactie, maar biedt natuurlijk ook de mogelijkheid om content van andere kanalen, als Facebook 

en twitter wat meer onder de aandacht te brengen. 

De verschillende groepen die bij een segment horen kun je koppelen aan de company-page, om zo 

de samenhang tussen groep en organisatie weer te geven, en meer interactie op gang te brengen. 

Checklist Linkedin 

 Maak company page aan 

 Koppel (bestaande) groepen aan de linkedin-pagina 

 Deel content op linkedin: 

o In groep: met discussie vraag 

o Op company-page meer als zend-boodschap 

 Deel die content ook op jouw eigen linkedin-profiel. 
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Tot slot 

 

 Bedenk dat wanneer je het zelf leuk vindt, een ander het waarschijnlijk ook leuk vind 

 Niets gaat vanzelf, alleen bergaf lukt dat 

 Elke dag moet er iets gebeuren 

 Toets of het Nice to Know, of Need to Know is. Is het geen van tweeen, en is het ook niet 

leuk, dan niet plaatsen. 

 Zet zoveel mogelijk kanalen in, in samenhang met elkaar 

 Meet het bezoek, bereik, conversie 

 Onthou: 

 

 

Meer weten over effectief content creëerden? Neem contact op met online communicatiespecialist 

Eduard van Brakel: 06-48685286 
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