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Voorwoord

Contentstrategie is een modewoord. Over twee of drie jaar heeft niemand het er meer over. Ach, dat zou best  

kunnen. Maar contentstrategie is een antwoord op iets wat zeker niet zal verdwijnen: de digitalisering van  

communicatie en marketing. Die vraagt om een andere benadering: vanuit content, en niet vanuit kanalen.

 

Dit boekje gaat dieper in op het belang van contentstrategie, op draagvlak voor contentstrategie en op de toege-

voegde waarde van content en contentmarketing. Het is een inleiding in dit boeiende vak, maar geeft ook tips en 

tricks om vandaag al mee aan de slag te gaan. Is het een uitdaging om content succesvol in te zetten  

voor je organisatie en je (toekomstige) klanten? Ik wens je daarbij veel plezier!

Jeroen Blokhuis

Contentstrateeg Relevance

Den Bosch, april 2014

Jeroen Blokhuis
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1   Content centraal

ken tussen de eigen medewerkers en die van andere 

organisaties. Welke content was daarvoor nodig? Veel 

contenttypen passeerden de revue, van agenda-items 

tot uitnodigingen, van discussiebijdragen tot inhoude-

lijke artikelen. 

Nu heeft hij een actieve LinkedIn-groep waarin zijn 

medewerkers deze content delen met precies die 

mensen van andere organisaties met wie die samen-

werking gewenst is. Ze betrekken elkaar bij bijeen-

komsten, voeren discussies en bepalen zo elkaars 

agenda. Waarom een LinkedIn-groep? Omdat de con-

tent die hij nodig heeft, op dit kanaal tot zijn recht 

komt, er meerdere mensen bij kunnen, er gereageerd 

kan worden, en zijn doelgroep (beleidsmedewerkers 

van andere overheden) al in groten getale een ac-

count heeft op LinkedIn. Zijn communicatiedoel is ge-

haald, door er eerst content aan te koppelen en pas 

daarna een kanaal te selecteren. Contentstrategie. 

Grappig detail: toen ik hem van de parkeerplaats zag 

wegrijden, viel mij het merk van zijn auto op; je raadt 

het al …

Dit voorbeeld is niet wereldschokkend. Ik ben vaak 

bang dat mijn voorbeelden te simpel zijn, maar dat is 

misschien wel juist het punt: bij een goed doordachte 

strategie lijkt alles simpel. Content?

De eerste stap is een denkstap. Stel content cen-

traal in je plannen, niet het communicatiemiddel. Je 

hoeft je niet af te vragen wat je nu precies met Twit-

ter moet doen, of met Pinterest, of met Storify, of je 

nieuwe website. Of je een mobiele site moet maken, 

een app. Je hoeft niet kopje onder te gaan in al die 

kanalen en platforms. Je kunt grip krijgen op de or-

ganisatie en effectiviteit van je communicatie door te 

denken vanuit content. Niet vanuit kanalen. 

Content. 

Wij zijn geen BMW

Een hoofd Communicatie van een overheidsinstel-

ling vertelde hoezeer hij de noodzaak voelde om so-

cial media in te zetten voor zijn doelgroepen. Omdat 

hij niet precies wist wat de mogelijkheden waren, 

riep hij een goeroe te hulp. Die hield een mooi be-

toog over een Facebook-pagina van BMW en de in-

teractieve fora van LEGO en Dell. Maar het was geen 

antwoord voor deze manager. ‘Wij zijn nou eenmaal 

geen BMW. Social is niks voor ons.’ Hij keek er bijna 

verdrietig bij. 

Wat hij moest doen, wat de mogelijkheden waren 

voor zijn organisatie, hoe hij het moest aanpakken en 

organiseren, had de goeroe niet duidelijk gemaakt. 

We zijn toen gaan praten over zijn communicatiedoe-

len. Een daarvan was: samenwerking mogelijk ma-
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Wie over content schrijft, kent de correctie die Word 

dan altijd wil doorvoeren: ‘tevreden’. Het is een onge-

makkelijk woord. De letterlijke vertaling ‘inhoud’ vol-

staat niet: content heeft zowel inhoud als vorm. Het is 

‘dat wat je publiceert in je middelen’. 

In contentstrategie kijken we naar de algemene vor-

men die content kan aannemen: contenttypen. Een 

contenttype kan dus veel soorten inhoud herbergen, 

en zelfs qua vorm zijn er binnen één contenttype tal-

loze variaties mogelijk. 

Content?

Voorbeelden van contenttypen zijn:

•  nieuwsberichten

•  artikelen

•  infographics

•  gebruiksaanwijzingen

•  trainingsmateriaal

•  productinformatie

•  slideshows

•  presentaties

•  uitnodigingen

•  banners

•  et cetera

De lijst van voorbeelden kun je eindeloos aan-

vullen, ook met offline content. Steeds ontstaan 

er weer nieuwe contenttypen, en raken andere 

uit de gratie. 

Afbeelding 1: De ontwikke-

ling van online communi-

catie – In de afgelopen 15 

jaar ontwikkelde ‘online’ 

zich overal in meer of min-

dere mate van ‘website als 

digitale folder’ tot resul-

taatgerichte online commu-

nicatie waarbij wordt ge-

stuurd op content.

Van Web 1.0 naar Online nu

actie

focus

organisatie

strategie

zenden

homepage

webmaster

webmaster

vragen

navigatie

webredactie

middelenmix

interactie

landingspagina

totale
organisatie

Kanaalsturing

resultaat

online/offline

netwerk

contentsturing

Toen Nu
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Er zijn vier redenen waarom content centraal moet 

staan. 

a) Het medialandschap verandert

En snel ook. Sociale platforms als Twitter kunnen even-

veel mensen bereiken als bijvoorbeeld televisie; en die 

positie heeft het binnen heel korte tijd gekregen. Er ko-

men steeds nieuwe kanalen en platforms bij, en men-

sen veranderen (daardoor) ook.

Er is ook iets veranderd in de controle over die media. 

Iedereen kan zelf publiceren op het web. Je klanten ge-

bruiken dus dezelfde media als jouw bedrijf. Ze praten 

terug. En ze praten met elkaar, over jou. En niet alleen 

op het werk, of ’s avonds tussen 8 en 9. Ook op de fiets, 

tijdens vergaderingen. Mensen verwachten jouw orga-

nisatie te kunnen benaderen via meerdere kanalen, en 

ze verwachten op al die kanalen dezelfde boodschap 

en hetzelfde antwoord als ze een vraag stellen. 

De ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden. Dat 

zeggen communicatiemanagers van kleine gemeenten, 

maar ook multinationals als Coca-Cola. Moet je met al 

die ontwikkelingen meewaaien? En weet je wat er nog 

meer gaat gebeuren? The internet of things, the inter-

net of bodies, buigbaar glas, big data, personalisatie tot 

in het extreme … 

De gemeenschappelijke factor in al die kanalen, plat-

forms en communicatiemethoden is content. Concen-

treer je op je content en op wat je daarmee wilt be-

reiken, dan hoef je niet bij elke nieuwe trend jezelf 

opnieuw uit te vinden.

b) Content is de praktijk

Een website ontwerpen, een nieuwe app, allemaal 

mooi en kostbaar en tijdrovend. Maar de echte inspan-

ning komt in de jaren daarna: redacteuren, category 

managers, externe copywriters, videoproducenten en 

decentrale redacteuren produceren en publiceren da-

gelijks content op die kanalen. En je doelgroep doet 

dat ook: mensen reageren en verspreiden content, 

waar jij dan ook weer iets mee moet.

Welk deel van je webbudget gaat naar content? Onze 

ervaring: minstens 60 procent. Dat kun je dus maar 

beter slim gebruiken.

c) Het is je content die mensen bereikt

Mensen komen naar je website, app of Facebook- 

pagina voor de content. Niet omdat het design zo 

mooi is, of de functionaliteit zo vernuftig. Ze zijn 

op zoek naar informatie, naar het antwoord op een 

vraag. Naar iets leuks of iets nuttigs. Ze zijn doorver-

wezen door anderen, via Twitter of via een mailtje, of 

weten dat ze bij jou vinden wat ze nodig hebben. Is 

de content op jouw website niet relevant voor hen? 

Dan zullen ze er nooit, nooit komen.

Relevante content, dat is waar het in online communi-

catie om draait.

d) Content is organisatiebreed

Jouw organisatie produceert veel content. Dagelijks. 

En niet alleen op de communicatieafdeling. Het Klant 

Contact Centrum, de afdeling klantenservice, CM, 

P&O/HRM- en beleidsafdelingen produceren teksten, 

trainingsmateriaal, productinformatie et cetera. Bo-

vendien produceren de medewerkers van al die af-

delingen content voor mailings, blogs, social media, 

nieuwsbrieven, en ga zo maar door.

Er zit veel content bij waar je misschien niet blij van 

wordt. Om je organisatie met één stem te laten spre-

ken moet je je aandacht minder op de middelen rich-

ten en meer op de content.
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Contentstrategie

Contentstrategie is een plan dat je vertelt welke content bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie 

en op welke manier dat gebeurt. 

Die definitie is gebaseerd op de definitie van Kristina Halvorson en Melissa Rach, twee van de grandes 

dames van contentstrategie. Voor iedereen die vanuit redactioneel of communicatief perspectief bezig is met 

content, staat contentstrategie voor de volgende stap in de ontwikkeling van het vak. Toch wordt de term op 

verschillende manieren gehanteerd. Grofweg zijn er twee stromingen: mensen die contentstrategie zien als 

een moderne manier van webredactie en contentmanagement. Zij leggen de nadruk op het beheer en de 

reguliere productie van content. De term benadrukt dat bijvoorbeeld het schrijven van een webtekst of het 

structureren van een website een complex en gespecialiseerd vak is, met verregaande, communicatieve im-

plicaties. Contentstrategie is dan een paraplu-begrip. De andere stroming bekijkt contentstrategie als een dis-

cipline die organisatiedoelen vertaalt naar het ontwerp van content en in lijn daarmee websites en andere 

kanalen.

In deze introductie uitgave ligt het accent op het vergroten van de strategische waarde van content en online 

communicatie/marketing voor je bedrijf of organisatie. 

Afbeelding 2: De waarde 

van content – content kan 

op drie manieren waarde 

voor je bedrijf vertegen-

woordigen. In andere ge-

vallen is het niet meer dan 

‘just stuff’ (vrij naar Melissa 

Rach en Joe Pulizzi).

De waarde van content

Product Service

Invloed

Just stuff
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Contentmarketing en contentstrategie

Contentmarketing is een vorm van marketing 

waarbij je content inzet om een bepaald publiek 

voor je product, kennis of zaak te krijgen. Con-

tent voor marketingdoeleinden dus. Contentstra-

tegie is breder en gaat ook over andere soorten 

content. Aan goede contentmarketing ligt een 

contentstrategie ten grondslag.

De waarde van content

Contentstrategie gaat dus over de waarde van con-

tent. Geredeneerd vanuit ‘waarde’ zijn er vier soorten 

content:

a) Content als product – mensen betalen voor je 

content. Dit geldt voor content van uitgevers, omroe-

pen, maar ook voor de productbeschrijvingen in web-

shops (ook al betalen mensen strikt genomen niet 

voor de content, maar voor het fysieke product dat die 

content vertegenwoordigt).

b) Content als service – content helpt jouw orga-

nisatie of je klanten om taken uit te voeren. Het kan 

gaan om noodzakelijke content, zoals uitleg of een 

productoverzicht in je webshop-winkelwagen; zon-

der dit type service hoef je de deur niet eens open te 

doen. Het kan ook gaan om extra service, die dus je 

klant of jezelf extra waarde biedt, bijvoorbeeld in de 

vorm van efficiency.

c) Content als invloed – content helpt het gedrag, 

de kennis of de houding van je doelgroep te veran-

deren. Goede marketingcontent en goede overheids-

campagnes zijn hier een voorbeeld van.

d) Content als ‘stuff’ – dit is content die er wel is, 

maar geen waarde vertegenwoordigt voor je organi-

satie. 
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2   De aanpak van contentstrategie

Heb je wel eens een contentstrategie gezien? Ze zien 

er allemaal anders uit en variëren van hele boekwer-

ken tot infographic-achtige pamfletten. Dat is hele-

maal niet erg. De aanleiding voor de ontwikkeling 

van zo’n strategie en het doel dat je ermee dient, kan 

van situatie tot situatie erg verschillen.

Idealiter legt een contentstrategie het volgende vast:

• uitgewerkte organisatiedoelen, vertaald naar online 

doelen

• uitgewerkte taken, processen en wensen van doel-

groepen/klanten

• contenttypen die organisatiedoelen en doelgroe-

pen/klanten aan elkaar verbinden

• communicatieboodschappen

• een conceptuele beschrijving van kanalen

• consequenties voor de organisatie (workflows, 

governance en capaciteit)

• resultaten, uitgewerkt in KPI’s.

Hieruit volgen logischerwijs de volgende tactische 

uitwerkingen:

• een stijlgids/branding guide

• een contentorganisatieplan

• een contentarchitectuur

• een monitoringplan.

Maar een contentstrategie in deze ‘perfecte’ vorm is 

niet altijd nodig. Dat hangt van de aanleiding af. Vaak 

is dan sprake van een van deze vragen:

• We gaan onze website migreren; welke content 

moet mee in de migratie?

• Hoe richt ik mijn nieuwe website in?

• Welke social media moeten we gebruiken?

• Er is geen samenhang tussen mijn online en offline 

middelen; hoe integreer ik ze?

• Hoe zorg ik voor relevante content?

Methode

De vorm van een contentstrategie ligt dus niet vast. 

En de methode ook niet. Er zijn tientallen methoden. 

Omdat contentstrategieën in verschillende organisa-

ties spelen en verschillende doelen kunnen dienen, 

moet de methode custom made zijn. Wel zijn er fasen 

te onderscheiden die je bij de ontwikkeling van een 

contentstrategie altijd zult doorlopen. 

Als je een contentstrategie ontwikkelt, doorloop je 

grofweg drie fasen. In de eerste fase staat onderzoek 

centraal: Wat wil je organisatie eigenlijk? Wat kán je 

organisatie eigenlijk? Met welke ontwikkelingen en 

voorwaarden (intern en extern) heb je rekening te 

houden?

In de tweede fase werk je de resultaten van het 

onderzoek uit tot online doelen, tot contenttypen en 

tot channel statements. In de volgende paragrafen 

licht ik dit toe.

De derde fase is eigenlijk de tactische fase. De bevin-



MEER INFORMATIE? GA NAAR RELEVANCE.NL

12

Contentstrategie   Een slimme inleiding

en branding. En tot slot naar concrete tekst/afbeel-

dingen/audio/discussiebijdrage/et cetera … naar 

concrete content.

Het begint dus bij de vertaling van organisatiedoelen 

naar online doelen. De organisatiedoelen zijn natuur-

lijk al vertaald in communicatie- en/of marketingdoe-

len, en/of doelen op het gebied van dienstverlening. 

Nu beschrijf je hoe online communicatie een bijdrage 

kan leveren aan de realisatie van deze doelen. 

De formule hiervoor is: ‘De organisatie wil [business 

goal] en online communicatie helpt daarbij door 

[online doel].’ 

Online doelen zijn dus actief geformuleerd, als een 

werkwoord. 

dingen uit fase 2 werk je uit in de tactische middelen 

die je organisatie nodig heeft om content en kanalen 

te realiseren die daadwerkelijk bijdragen aan de 

organisatiedoelen. Een style guide die beschrijft aan 

welke eisen content moet voldoen, helpt bijvoorbeeld 

copywriters en redacteuren om in de dagelijkse prak-

tijk waardevolle content te produceren.

Online doelen

Content die bijdraagt aan business goals, dat is 

waar contentstrategie om draait. Dat betekent dat 

er een lijntje loopt van business goals naar speci-

fieke content op je website, in social media of een 

e-mailnieuwsbrief. Een essentieel lijntje – om dat te 

beschrijven moet je een aantal vertalingen maken: 

van business goals naar online doelen en klantwen-

sen, en van daar naar contenttypen, naar contentstijl 

Afbeelding 3: De fasen in de ontwikkeling van een contentstrategie.

3 Fasen

Fase 1 Analyse

• Organisatiedoelen
• Wensen
 bezoekers
• Contentaudit
• Context: intern
 en extern

Fase 2 Strategie

• Online doelen
• Klantscenario’s
• Bepaal content
• Bepaal kanalen
• Bepaal resultaten

Fase 3 Tactiek

• Stijl- en
 brandingguide
• Ontwerp kanalen
• Contentcreatie
• Beheer content/
 kanalen
• Monitoring

Contentstrategie
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Wel: Iemand heeft een huis gekocht en wil gaan klus-

sen. Wat doet hij?

Een kenniscentrum wil kennis ontwikkelen en ver-

spreiden om professionals (bijvoorbeeld rond milieu 

of zorg) te helpen hun werk goed uit te voeren. In 

termen van ‘taken’ zou je zeggen: een klant van een 

kennisinstituut is op zoek naar kennis/informatie. 

Het vinden daarvan is dan de uitvoering van de taak. 

Maar hij zoekt die kennis met een bepaald doel, bij-

voorbeeld om een probleem op zijn werk op te los-

sen. Dat is nu het proces dat je gaat onderzoeken: hoe 

lost iemand uit de doelgroep van dit kenniscentrum 

problemen op zijn werk op. Praat hij met collega’s? 

Zoekt hij een oplossing in vakliteratuur? Post hij een 

vraag op Facebook? En met welke type antwoord doet 

hij dan echt iets? Pas als je dat in beeld hebt, kun je 

als kenniscentrum de juiste kennis (content) op een 

geschikte manier aanbieden. 

Je achterhaalt welke processen relevant zijn in in-

terviews met interne stakeholders (in de business). 

Hoe deze processen verlopen, laat je ook beschrijven 

door die stakeholders; maar je controleert dit steeds 

in interviews met de doelgroep zelf. Altijd blijken 

er aanpassingen nodig op het beeld van de interne 

stakeholders.

Vaak zijn de reeds beschreven doelen (bijvoorbeeld in 

een communicatiestrategie) niet scherp genoeg om 

meteen te kunnen vertalen naar content. Ze moeten 

sturend zijn voor je dagelijkse online communicatie, 

en dat betekent dat ze niet te algemeen, obligaat of 

juist te beperkt moeten zijn.

Je moet de beschreven doelen dan ook vaak herfor-

muleren. Hiervoor interview je stakeholders en ver-

tegenwoordigers van de afdelingen die in de praktijk 

invulling geven aan die business goals: beleids-, uit-

voerings-, service- en verkoopafdelingen.

Klantbehoefte

Om je online doelen te realiseren, moeten ze gekop-

peld zijn aan de wensen en behoeften van je doel-

groep. Een goede manier om daarover na te denken 

zijn klantscenario’s: je beschrijft daarin in welke 

processen je klanten verwikkeld zijn als ze met jouw 

organisatie in aanraking zouden komen, en de stap-

pen die ze daarin zouden kunnen zetten. Dit gaat 

verder dan de ‘klantreis’: het klikpad dat ze afleggen 

door je website of de reeks van touchpoints met je 

bedrijf. Het gaat om het proces in het leven van je 

klant, inclusief de beweegredenen, de emoties, de 

invloeden en de beschikbare opties. 

Niet: Hoe koopt een klant een boormachine op mijn 

website?

Niet: 

• Vindbaarheid/SEO

• Toegankelijkheid

• Interactie/participatie 

• Naamsbekendheid/profilering

• Omzet

Wel:

• Gebruik producten/diensten makkelijker maken, door

• de toepasbaarheid van de producten en diensten te vergroten

• de doelgroepen op het juiste moment in aanraking 
te brengen met relevante producten en diensten, via 
contentmarketingtechnieken
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• Benoem de belangrijkste processen (vaak zijn het er 

vijf of zes; bij ‘brede’ organisaties zoals gemeenten 

kunnen het er meer zijn, maar deze zijn te vatten 

onder een kleiner aantal ‘kernprocessen’).

• Benoem de momenten waarop bij de klant een 

behoefte of emotie gaat spelen.

• Benoem de stappen die de klant op die momenten 

kan zetten.

• Beschrijf steeds de keuzemogelijkheden van de 

klant.

• Beschrijf bij elke stap van welk kanaal (online, off-

line, netwerk, persoonlijk contact) hij gebruikmaakt.

Contenttypen

De volgende stap is het beschrijven van de content-

typen die nodig zijn om invloed uit te oefenen op de 

hierboven beschreven processen.

Voorbeeld contenttypen

Een waterschap wil dat mensen die een steigertje bij 

hun huis aanleggen, dat zo doen dat medewerkers de 

wateroever kunnen blijven onderhouden.

Een mogelijkheid is: het waterschap publiceert regels 

rond steigers op de website van het waterschap en 

iedereen houdt zich daaraan. Zo niet, dan treden 

handhavers van het waterschap op tegen de steiger-

liefhebbers.

Een andere mogelijkheid is om het proces van stei-

gertjes bouwen nader te onderzoeken. Dit proces 

begint al op het moment dat mensen een huis aan 

het water kopen. Ze blijken zich dan vrijwel direct te 

oriënteren op de vraag hoe je zo’n steigertje in elkaar 

zet. Om invloed uit te oefenen op de bouw van dat 

steigertje biedt het waterschap dan niet meer een 

pdf met regelgeving aan (contenttype 1), maar een 

handleiding om handig en goed een steiger te bou-

wen (contenttype 2), instructievideo’s (contenttype 3) 

en antwoorden op vragen van huiseigenaren aan het 

water (contenttype 4). Iedereen blij. Dat hierbij ook 

naar andere kanalen dan de website moet worden 

gekeken, ligt nu erg voor de hand.

Audit

In de eerste fase onderzoek je de aanwezige content 

in een audit. Die begint met een inventarisatie: welke 

content is er allemaal? Je maakt een overzicht van 

alle pagina’s en andere contenttypen op de corporate 

website, projectsites, webshop, social-media-kanalen, 

nieuwsbrieven et cetera. Voor dynamische kanalen 

als Twitter is het vaak onmogelijk alle content op te 

nemen. Dit geldt ook voor nieuwsberichten en andere 

‘actuele’ contenttypen. Maak dan een selectie en 

betrek bijvoorbeeld de 50 laatste berichten in je audit.

Deze exercitie levert een uitgebreid document op, 

met alle titels van de pagina’s, pdf-documenten, 

productbeschrijvingen en nog veel meer. Aan elk 

contentitem voeg je vervolgens informatie toe, afhan-

kelijk van het type organisatie en de vragen waarvoor 

je staat. De volgende informatie kun je in ieder geval 

niet missen:

• Welke contenttype? Gaat het om een nieuwsbericht, 

een achtergrondartikel, een oproep, een discussie-

bijdrage …

• Welk doel? Beschrijf met welke van de vastgestelde 

online doelen deze content samenhangt. Als een 

pagina geen bijdrage levert aan een van de doelen, 

vul je hier een streep in (en schrap je de content van 

je site).

• Voldoet de content aan de eisen? Deze eisen kunnen 

per organisatie verschillen. Het kan gaan om stilisti-

sche en brandingseisen, maar ook om bijvoorbeeld 

eisen van toegankelijkheid. 

• Proces? Vormt deze content een stap in een proces, 
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1

2

3

Verhaal halen

Oriënteren
(op mogelijkheden en risico’s)

Organiseren

Stappenplan content type, kanaal, KPI

Doel:  
Gemeente wil beheer van buurtcentra overdragen

Contenttype 

Discussie
Persoonlijke motivatie

Cases, scenario’s
Overzichten

Stappenplan
Contacten

Kanaal
 
Sociaal Platform
Social Media

Website
Google

Website
Eigen website

KPI

Discussie deelname
Sentiment

Bezoeken

Downloaden

4

5

6

Advies inwinnen

Partijen betrekken

Voorstel indienen

Gesprek

Concrete plannen

Voorbeeld plannen

Spreekuur

Eigen website

Website

Aantal bezoeker
Aantal actieve
contacten
Gegeven adviezen

Aanmeldingen

Ingediende plannen
Goedgekeurde plannen

Resultaat:
Burgers nemen buurtcentra in beheer

Afbeelding 4: Stappenplan content type, kanaal, KPI.
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dat wil zeggen: wordt er in deze content een concre-

te volgende stap verlangd van de bezoeker (bijvoor-

beeld: doorklikken in een koop- of aanvraagproces)?

• Conversie? Is de content bedoeld voor een specifieke 

conversie, bijvoorbeeld aanmelding voor een semi-

nar of een nieuwsbrief?

• Verwijzingen? Wordt in deze content verwezen 

(bijvoorbeeld met een link) naar andere content?

• Wie is de eigenaar van deze content? (Dit is belang-

rijke informatie voor het functioneren van je conten-

torganisatie; zie hoofdstuk 4.)

 

Door de gegevens in de audit te analyseren, krijg je 

belangrijke inzichten. Tot welke content is je organisa-

tie in staat? Je ziet welke contenttypen jullie momen-

teel voortbrengen, in welke hoeveelheden en met 

welke sterke en zwakke punten. Ik noem dit altijd de 

‘natuurlijke staat’ van je organisatie. Je kunt nog zulke 

mooie voornemens hebben met de online communi-

catie, dit is de kwaliteit en kwantiteit waarmee je het 

moet doen als je geen effectieve maatregelen neemt.

De audit dient als basis voor de gap-analyse. Je 

weet welke content er is, je kent de kansen en de 

tekortkomingen ervan, nu weet je ook wat er moet 

veranderen. Welke contenttypen zijn nog nodig om de 

online doelen te realiseren? En welke kwaliteitsverbe-

teringen?

Kanalen

Nu je in beeld hebt welke contenttypen nodig zijn 

om je doelen te realiseren, kun je beoordelen of je 

kanalen voldoen om die content tot zijn recht te laten 

komen. Dit is een fijne exercitie, omdat stakeholders 

in je organisatie hierop hebben gewacht. Als con-

tentstrateeg ben je steeds kanaaloverstijgend bezig 

Kanaal: Voorbeeld Rutgers WPF

DE CORPORATE WEBSITE GEEFT STAKEHOLDERS INZICHT IN HET
BELANG VAN HET WERK VAN RUTGERS WPF VOOR HUN ACTIVITEITEN.

Projectpartners,
sponsoren,

beleidsmakers
Rutgerswpf.nl/org

Portfolio’s,
actualiteiten,
verwijzingen

Noodzaak,
effectiviteit,

resultaat, uniciteit

Projecten,
sponsoring,

beleid

Afbeelding 5: Channel statement van de corporate website van Rutgers WPF.
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geweest, en nu krijgen zij eindelijk te horen ‘wat dit 

betekent voor de nieuwe website’, of voor de inzet 

van social media, of voor de toekomst van de papie-

ren nieuwsbrief.

Je hebt een overzicht van contenttypen die je zou 

willen gebruiken. Op welke kanalen passen zij? Welke 

kanalen gebruikt je doelgroep bij de relevante proces-

sen? Zo maak je de match.

De vertaling van online doelen en contenttypen naar 

een specifi ek kanaal maak je in een channel state-

ment. Hierin beschrijf je de functie van het betreffen-

de kanaal of middel in het klantscenario (de wens van 

de klant en het gewenste resultaat) en de contentty-

pen die dat resultaat gaan bewerkstelligen.

Contentstructuur

Om ervoor te zorgen dat content niet zit vastgebakken 

aan één kanaal of een verschijningsvorm (bijvoor-

beeld op de desktop-website en niet op mobiel), is 

het belangrijk om ook de relaties tussen je contentty-

pen te schetsen. Zie het voorbeeld in afbeelding 5.

Later, in de contentarchitectuur, werk je de struc-

tuur verder uit: In welke onderdelen en velden zijn je 

contenttypen verdeeld? Welke metadata zijn noodza-

kelijk?

Contentmodel

Afbeelding 6: Voorbeeld van de manier waarop verschillende contenttypen zich tot elkaar verhouden.

Producten

Projecten Blogs

Experts Onderwerpen

horen bij
gerelateerd aan

gaan over horen bij

horen bij schrijven
werken aan

geschreven door
horen bij

gaan over
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Figuur 2: Het Trendrad 2014
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3   Branding

Tien jaar geleden was het niet al te moeilijk om een 

goed scorende website te hebben. Dat is nu wel 

anders. De concurrentie is moordend, met SEO als 

ultieme aanjager van de wapenwedloop. De stan-

daardisering van websites en -shops zorgt er ook voor 

dat alleen content en grafische elementen zorgen 

voor herkenbaarheid. Alle reden dus voor branding in 

contentstrategie! 

Online branding

Online branding is de online versie van je merk, pro-

duct of organisatie; de manier waarop mensen die je 

site bezoeken of je tegenkomen op social media, je 

ervaren. 

Met branding beantwoord je niet de wat- en wan-

neer-vragen, maar definieer je om te beginnen het 

waarom. Branding zorgt voor identiteit en positione-

ring: wie ben je, wat doe je, voor wie? Waarin ben 

je anders dan anderen? Waarom doe je wat je doet, 

vanuit welke visie en kernwaarden? Wanneer je de 

tijd neemt om die vragen goed te beantwoorden, 

creëer je een merk: een eigen identiteit en karakter 

voor je organisatie. Daarmee creëer je tegelijkertijd 

de basis voor duurzame, consistente en herkenbare 

communicatie vanuit de kernwaarden van je organi-

satie. Het is je merk dat buyer persona’s en bedrijfs-

doelen verbindt.

Branding versus SEO

Natuurlijk blijft Search Engine Optimization (SEO)

belangrijk om gevonden te kunnen worden. Bedenk 

echter dat iedereen (met een budget) SEO kan toe-

passen. Op de langere termijn kun je alleen winnen 

door je doelgroep of achterban aan te spreken met de 

juiste content. Content die duidelijk afkomstig is van 

jou, die aansluit bij de vragen, problemen of behoef-

ten van je doelgroep en die bijdraagt aan je reputatie. 

Kompas en karakter

Wanneer je de waarom-vraag hebt beantwoord 

(daarvoor bestaan verschillende methoden, variërend 

van Jungs archetypes tot Brand DNA) ga je verder met 

het handen en voeten geven van je merk. 

• Welke karaktereigenschappen heeft ons merk? 

(Wees niet te voorspelbaar, iederéén is behulpzaam, 

iederéén is deskundig.)

• Voor wie willen we relevant zijn? (En ook: welk 

beeld heeft onze doelgroep van ons merk?) 

• Waarin zit onze relevantie voor onze doelgroep? 

(Even los van content: een beetje soul searching op 

dit gebied levert vaak prima ideeën op voor nieuwe 

producten of diensten.)

• Hoe komen we in contact met de doelgroep? (Denk 

aan web en social media, maar ook aan evenemen-

ten, reclame/pr en fysieke locaties.)
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Van tone & voice tot beeldbank

Je brand is de basis om verder op te bouwen, het 

kompas dat je richting geeft én het karakter van je 

bedrijf. Die drie dingen tezamen maken dat je nu ook 

het wat en hoe van je communicatie vorm en inhoud 

kunt geven. 

Tone & voice

De kernwaarden vertaal je naar tone & voice, een 

soort tekstuele huisstijl. De voice is daarbij de stem 

van je bedrijf, een stem die altijd herkenbaar is (denk 

bijvoorbeeld aan Ikea of Mediamarkt). De tone is niet 

per se consistent – je beantwoordt een klacht nu een-

maal op een andere manier dan dat je een nieuwe 

klant verwelkomt. Het belangrijkste bij beide onder-

delen blijven karakter en drive: wie ben je en waarom 

doe je wat je doet. 

Hoe wil je dat je webbezoeker, fan of volger zich voelt 

bij jouw teksten? Wat wil je dat hij over je denkt, wat 

wil je dat hij doet? Je beantwoordt deze vragen vanuit 

de kernwaarden; vervolgens bepaal je welke woorden 

je gebruikt en hoe je je lezer, fan of volger aanspreekt. 

Key messages

Vertaal merkbelofte en positionering naar kernbood-

schappen die in al je communicatie doorklinken en 

je doelgroep raken. Ontwikkel een aantal van die 

boodschappen, het liefst eenvoudig te begrijpen en 

te onderbouwen. De boodschappen leggen de link 

tussen wat je doet en wat dat betekent voor je doel-

groep. Je tagline is overigens ook een key message, al 

wordt die vaak wat abstract gehouden. 

Redactionele keuzes en planning

Vanuit merk en doelgroep volgen bijna vanzelf redac-

tionele keuzes en de bijbehorende planning. Je weet 

immers wie je bent en welke rol je speelt voor je be-

oogde doelgroep. Met een contentkalender plan je de 

ontwikkeling van content, het publiceren en de dis-

tributie daarvan op basis van (de informatiebehoefte 

van) je verschillende doelgroepen en SEO-strategie. 

Beeldbank

Gebruik nooit meer stockfoto’s please. Creëer zelf 

een beeldbank! Zoek een vaste fotograaf, illustrator 

en videobedrijf en laat ze, onder art direction, beeld 

produceren dat de juiste associaties legt; beeld dat 

spreekt voor je merk, dat herkenbaar is en herbruik-

baar.

Social media

Hoe je je gedraagt op social media, bepaal je aan de 

hand van je kernwaarden, je merkbelofte en de rela-

tie met je doelgroep. Ben je een voorloper, een trend-

setter in je branche? Hoe zie ik dat terug in je tweets, 

je gedrag op LinkedIn, je interactie met anderen? 

Microcopy 

Dé plek om het verschil te maken: de mini-tekstjes 

op en rond formulieren, de labels van menu-items en 

tags en de foutmeldingen. Goede microcopy kan een 

belangrijke rol spelen in conversie en engagement. 

Zeker nu zoveel websites zijn opgebouwd met stan-

daardcomponenten (Wordpress, MailChimp) is het 

belangrijk om onderscheidend te zijn. 

Van real life naar online en vice versa

Waarschijnlijk is je bedrijf niet alleen online toegan-

kelijk. Je hebt bijvoorbeeld een winkel, een kantoor, 

fabriek of een andere fysieke ruimte waar je klanten 

ontmoet. Andersom komt ook voor natuurlijk: som-

mige merken starten online only en bouwen hun 

merk pas later uit met een winkel, festival of andere 
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bedrijvigheid. In beide gevallen is het belangrijk dat 

je online en je ‘real life’ brand op elkaar aansluiten. 

Een sterrenrestaurant plaatst geen lolcats op zijn 

Facebook pagina, een merk als CoolCat blogt niet over 

negentiende-eeuwse Russische literatuur. 

Deel, leer, groei

Een merk is pas een ‘brand’ als de kernwaarden en 

alle daaruit volgende kenmerken overdraagbaar zijn. 

Een vakkenvuller van Albert Heijn draagt het merk 

uit door met je mee te lopen op zoek naar de eieren, 

de caissière door je een prettige dag te wensen. Om 

tone & voice over te dragen, zul je je kerndocumenten 

moeten vertalen naar handleidingen en naar voor-

beeldteksten voor verschillende contenttypes. In die 

voorbeeldteksten geef je aan hoe een bepaalde tekst 

moet zijn opgebouwd, en leg je ook uit waarom dat 

zo is. Mijn ervaring is dat tone of voice pas beklijft 

wanneer redacteuren en webcare-medewerkers be-

grijpen vanuit welke kernwaarden ze opereren. Regel-

matig ervaringen, best practices en feedback delen in 

workshops helpt uiteraard ook enorm. 

Afbeelding 7: Singapore 

Airlines begrijpt zijn 

passagiers. De screen-

print dateert uit 2012, 

inmiddels is de keuze-

lijst iets minder over the 

top. #microcopy.
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Nu ligt er een contentstrategie en moet je dit gaan in-

richten: online communicatie en marketing die daad-

werkelijk bijdraagt aan business goals. Hoe je het ook 

organiseert, je moet zowel online als offline content 

erbij betrekken. Het gaat dus niet alleen over je web-

site, of over social media – het gaat over content die 

via verschillende kanalen verspreid kan worden.

Wat is er nodig om een contentstrategie uit te voeren? 

Dat vraagt om een organisatie die is ingericht op mo-

derne online communicatie. In online communicatie 

komen vier ‘praktijken’ samen: 

• reguliere communicatie (beleidsmatig, creatie van 

middelen, advies)

• contentmanagement (specialistisch, lineair gestruc-

tureerd)

• communitymanagement en social (interdisciplinair, 

spontaan)

• online marketing (specialistisch, meetbaar, proof-

driven).

Een van de twee opgaven voor contentstrategen is 

om deze praktijken met elkaar te integreren. Daar-

naast speelt de business (de primaire processen) 

een belangrijke rol. Deze bepaalt immers de waarde 

van je content. Veel mensen zien een goede samen-

werking en afstemming met de dynamiek van de 

business als een tweede, lastige opgave. Voor beide 

opgaven zijn oplossingen te vinden in het werkproces 

en in de invulling van de rollen die daarbij horen.

Het is goed om het eerst over verantwoordelijkheden 

te hebben.

Verantwoordelijkheden

Rond reguliere communicatie zijn de verantwoorde-

lijkheden vaak helder belegd: de afdeling Communi-

catie zorgt voor uniformiteit, dat wil zeggen dat de 

communicatie van de organisatie met één stem ge-

beurt, en wel met de juiste stem. Die afdeling zorgt er 

ook voor dat de communicatie zo effectief en efficiënt 

mogelijk verloopt. En dat de organisatie over de juiste 

communicatiemiddelen beschikt. Daarop mag je de 

communicatiemensen afrekenen.

De verantwoordelijkheid dát er gecommuniceerd 

wordt, ligt op andere plekken. Bij de productmana-

gers bijvoorbeeld, of bij de afdeling Gemeentelijke 

Belastingen, of de afdeling Onderzoek. Daar ligt na-

melijk ook de verantwoordelijkheid voor de doelen uit 

hoofdstuk 2, en de lusten en lasten die daarbij horen. 

Als een wethouder niet wil twitteren, dan is het 

uiteindelijk zijn eigen probleem, en niet dat van de 

afdeling Communicatie. Doet hij het wel, dan komen 

de communicatiemensen natuurlijk in actie.

Het is belangrijk om deze verhouding in verantwoor-

delijkheden zuiver te houden. Uitzonderingen zullen 

er altijd zijn. Maar besef dat het niet nodig is voor je 

online communicatie om er allerlei andere gremia 

4   Organisatie
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tussen te schuiven. Zoals de ‘centrale’ webredactie, 

het websitebeheerteam, of de stagiaire social media. 

Dat doe je voor je offline communicatie toch ook niet?

Zíj communiceren (online of niet), júllie zorgen ervoor 

dat het goed gebeurt. Nu is het zaak om de juiste 

mensen in de juiste rol met elkaar te laten samen-

werken.

Rollen

Strategisch team 

Het strategisch team bewaakt de strategie en alles 

wat daaruit voortvloeit. Dit betekent dat dit team in 

principe bij elk stukje nieuwe content toetst of aan 

de kaders en eisen wordt voldaan. Deze kaders en 

eisen zijn vastgelegd in de contentstrategie en andere 

documenten, zoals:

• de stijlgids online communicatie

• conceptbeschrijvingen van kanalen en ‘vormen’

• het webbeleid

• en het protocol of de richtlijn social media.

In principe kan dit strategisch team uit één persoon 

bestaan: het hoofd Communicatie. Hij is immers ver-

antwoordelijk voor de kaders en de naleving ervan. 

Maar er is natuurlijk meer expertise vereist om de 

tweede belangrijke taak van dit team te vervullen: 

de kaders, eisen en middelen bijstellen als daarmee 

beter aan de doelen, wensen en eisen kan worden 

voldaan. Het is daarom logisch om in ieder geval 

online adviseurs en kanaaleigenaren (niet personen, 

maar rollen; zie hieronder) in het team te herbergen. 

Zij vormen de eerste lijn met contenteigenaren en ICT 

of andere technische en faciliterende partijen, en ken-

nen de organisatiebrede behoeften.

Het team is een formeel gremium en zal in de dage-

lijkse praktijk echt niet elk binnenkomend verzoek 

bekijken. Liever niet zelfs!

Contenteigenaren 

Contenteigenaren zijn verantwoordelijk voor content 

op de online kanalen. Zij kiezen contenttypen uit het 

aanbod, bepalen de inhoud en zijn aansprakelijk voor 

het resultaat. Ze zijn natuurlijk gerechtigd content 

te verwijderen, of aan te passen; zolang maar recht 

wordt gedaan aan de eerdergenoemde kaders. Con-

tenteigenaren komen uit de business. 

Kanaaleigenaren

Elk kanaal (website, Twitter-account, nieuwsbrief, et 

cetera) heeft een eigenaar die verantwoordelijk is 

voor het functioneren ervan. Werkt de site? Voldoet 

hij aan de eisen en kaders van de organisatie (die het 

webteam bewaakt)?

Adviseur

De adviseur is betrokken bij communicatie- en marke-

tingprojecten en regelt de afstemming met de stra-

tegie. Hij zorgt er ook voor dat andere betrokkenen in 

lijn met de strategie en het beleid kunnen handelen. 

De adviseur vertegenwoordigt de communicatie-

expertise (zowel online als offline) en de strategische 

lijn.

Redacteur

Deze is verantwoordelijk voor de creatie en publicatie 

van content (tekst, beeld en andere typen). Redacteu-

ren produceren dus zelf op basis van een briefing of 

andere input van contenteigenaren, maar ze kunnen 

dit ook door anderen laten doen. Ze werken idealiter 

voor zowel online als offline kanalen.
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Online marketeer

De online marketeer adviseert over de inzet van 

online middelen en over het vergroten van je online 

publiek, bijvoorbeeld door de inzet van social media. 

Hij levert monitoringgegevens op aan de communica-

tieadviseurs en het strategisch team. 

Samenwerken

Mensen die deze rollen vervullen, werken op de vol-

gende manier samen:

Briefing

Als er een aanleiding is voor online communicatie, 

wordt er een werkgroep gevormd. Dat is misschien 

een suffe naam; voel je vrij ’m niet te gebruiken. Een 

werkgroep kan verschillende vormen en samenstel-

lingen aannemen, al naar gelang de omvang en 

complexiteit van de campagne of het vraagstuk. 

De werkgroep kan ook semi-permanent zijn. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij online communicatie en 

marketing rond een bepaald productcategorie. In 

ieder geval wordt dit samenwerkingsverband geleid 

door de initiatiefnemer, de contenteigenaar, en is een 

communicatieadviseur aangehaakt. 

Een werkgroep dus, en geen lineaire organisatievorm, 

dat zorgt ervoor dat de benodigde specialismen en 

vaardigheden kunnen worden ingezet, maar je te-

gelijkertijd flexibel en spontaan kunt omgaan met 

situaties die zich voordoen (zie hoofdstuk 5 over mo-

nitoring en onderzoek).

De werkgroep bespreekt de wensen en de adviseur 

bepaalt of deze voorgelegd worden aan het strate-

gisch team. Is dit niet het geval, dan gaat het om 

aanpassingen van bestaande content of om (realisatie 

en publicatie van) nieuwe content waarmee de con-

tenteigenaar ervaring heeft.

Als het voorstel wordt voorgelegd aan het strategisch 

team, zorgt de communicatieadviseur ervoor dat het 

intakeformulier volledig ingevuld is. 

Intake/briefing Strategieteam
Kaders/ 

prioritering

Communicatie/
realisatie Rapportage

Afbeelding 8: Protocol voor online communicatie – het strategisch team is een belangrijke spil in het proces, 

maar staat in de praktijk vaak een shortcut van intake naar realisatie toe.
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Meestal gaat het in deze gevallen om een combinatie 

van verschillende online activiteiten, op verschillende 

kanalen; bijvoorbeeld een blog op de website, een 

projectbeschrijving, een conversatie op Twitter of 

Facebook … 

Het strategisch team beoordeelt de intakeformulieren. 

Het team toetst deze aan de kaders en richtlijnen 

en neemt op basis daarvan een besluit: go/no go. 

Het strategisch team stelt doorgaans ook de centrale 

resources beschikbaar voor de realisatie van content 

en online projecten.

De content wordt gerealiseerd en gepubliceerd. Dit 

gebeurt door de contenteigenaar, die het natuurlijk 

kan delegeren aan een redacteur. 

Monitoring

In de intake is vastgelegd op welke KPI’s gemonitord 

gaat worden en hoe vaak de communicatieadviseur 

daarover rapporteert aan de contenteigenaar. De ge-

gevens hiervoor worden aangeleverd door de online 

marketeer. Contenteigenaar en adviseur bepalen op 

basis hiervan samen of aanpassingen in de content of 

de presentatie ervan noodzakelijk zijn. 

Rapportage

Het strategisch team rapporteert aan het MT of de 

directie. Op basis hiervan kunnen veranderingen 

worden doorgevoerd in kanalen of in de strategische 

kaders. Meer over monitoring en rapportage lees je in 

het laatste hoofdstuk. 
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En nu de resultaten, alsjeblieft. Een contentstrategie, 

een nieuwe website, alle medewerkers op Twitter, 

een app … Wat levert het je op?

Social-marketing-goeroe Gary Vaynerchuk werd een 

beetje moe van alle vragen naar de return on invest-

ment (ROI) van social media. Zijn antwoord: ‘Wat is de 

ROI van je moeder?’ 

(link: http://www.youtube.com.

watch?v=xZY5b85KoOU) 

Het is er nu eenmaal, en het is belangrijk. Dat geldt 

voor online communicatie en contentmarketing net 

zo goed als voor je moeder. ‘Onbetaalbaar.’ Toch kom 

je niet zomaar weg met dit antwoord. De vraag naar 

de opbrengst van online communicatie (die veel geld 

kost) is legitiem, en je kunt er een antwoord op geven 

door hem te herleiden tot content.

Dus niet: wat is de ROI van social media?  

Maar: wat is de ROI van jullie tweets?

Die tweets zijn er niet zomaar, daarvoor heb jij (na-

mens je organisatie) bewust gekozen. En dat ze be-

langrijk zijn, staat echt niet buiten kijf.

De Politie Utrecht heeft wel een goed antwoord. Wijk-

agenten tweeten signalementen van inbrekers. Dat 

doen ze ‘live’ en het levert ze behoorlijk veel tips op; 

meer tips dan zonder tweets, en snellere tips boven-

dien. Met die tips lost de politie aantoonbaar meer 

misdrijven op; een resultaat dat ze kan verbinden aan 

haar organisatiedoelstelling.  

Ingrijpen als het moet

De politie twittert, en als reactie daarop komen tips 

binnen van burgers. Met behulp van die tips worden 

inbrekers ingerekend. Maar stel dat er minder tips 

binnenkomen? Of dat die tips niet tot een aanhouding 

leiden omdat het geen goede tips zijn? 

In plaats van dan maar stoppen met twitteren zal de 

politie moeten analyseren waar het misgaat. Zijn er 

genoeg volgers? Zijn dit de goede volgers (mensen 

die bereid zijn uit te kijken en informatie te bieden)? 

Komen er tips binnen? Groeit of daalt dit aantal? Wat 

is de kwaliteit van de tips? Wat is de kwaliteit van de 

5   Monitoring en onderzoek

Ga maar na: het oplossen van misdrijven is een 

business goal van de politie. Online communica-

tie helpt daarbij door burgers die willen helpen, 

daarin te ondersteunen. Het gekozen contentty-

pe is: signalementen. Het gekozen kanaal is Twit-

ter, vanwege het grote en vooral snelle bereik.
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tweets? (Kloppen ze inhoudelijk? Zijn ze wel begrijpe-

lijk?) Is het contenttype nog wel geschikt (of moeten 

er bijvoorbeeld foto’s komen)? Is het kanaal nog wel 

doeltreffend, gelet op de content en de doelgroep?

Dit is misschien wel het belangrijkste doel van moni-

toring. Het geeft je de mogelijkheid om in te grijpen. 

Om het succes van je online communicatie te ‘verko-

pen’ heb je voldoende aan het eindresultaat (aantal 

binnengekomen tips). Maar om dat eindresultaat te 

verbeteren, moet je weten wat de opbrengst van elk 

stukje content is. Dat betekent dat je niet kijkt naar de 

bezoekers van je website, maar bijvoorbeeld naar het 

aantal mensen dat een bepaald bericht op je website 

heeft gelezen. Of heeft doorgestuurd of geretweet. Of 

erop heeft gereageerd.

Doelen – kanalen – content

Om het resultaat van je contentstrategie te monitoren 

moet je op drie niveaus kijken. 

Het niveau van de online doelen: hier wordt het resul-

taat geboekt waar het echt om gaat. Vaak is dit niet 

te inventariseren of analyseren met Google Analytics 

of een andere monitoringtool. Deze gegevens komen 

uit de business – in het voorbeeld hierboven gaat het 

om de stijging van het aantal opgeloste misdrijven. 

Op kanaalniveau moet je ook monitoren. Is je sociale 

platform wel in orde? Doet je website het wel goed? 

Komen er voldoende bezoekers, de juiste bezoekers? 

Kunnen ze vinden wat ze zoeken? Is de SEO oké? Dit 

soort gegevens zijn belangrijk om te bepalen of je 

middelen voldoen aan de eisen uit je strategie. 

Het derde niveau waarop je monitort, is dat van content. 

Presteert je content voldoende? Ik geef een voorbeeld 

van de manier waarop een educatieve uitgeverij content 

monitort in relatie tot online doelen.

De uitgeverij verdient haar geld met de verkoop van 

schoolboeken. In het primair onderwijs bepalen docen-

Monitoring

Praktijk Kanalen Business

Strategisch
doel 1

Strategisch
doel 2

Strategisch
doel 3

Content

Campagne

Project

Actuele Aanleiding etc.

Afbeelding 8: Monitoring op drie niveaus 
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ten welke lesstof gebruikt wordt, en dus welke boeken 

worden aangeschaft. Zij kunnen bij deze uitgever beoor-

delingsexemplaren aanvragen. Dat gebeurt online: via 

een e-mailnieuwsbrief worden docenten benaderd met 

een bericht over een nieuwe lesmethode (of een herzie-

ning). Zo’n beoordelingsexemplaar kost de uitgever geld: 

het schrijven, opmaken en versturen van de nieuwsbrief 

ook. Maar als zo’n exemplaar leidt tot een bestelling (les- 

en werkboeken voor een hele klas) is dat geld dubbel 

en dwars terugverdiend; bekend is dat 30 procent van 

de aangevraagde exemplaren een bestelling tot gevolg 

heeft. Zo’n aangevraagd exemplaar heeft dus een be-

paalde waarde, en aan de hand daarvan is de waarde 

van de content in de nieuwsbrief te bepalen. Hoe vaak 

wordt de nieuwsbrief geopend? Minder vaak dan anders? 

Dan wordt de tagline aangepast. Wordt de nieuwsbrief 

wel geopend, maar minder vaak dan gemiddeld tot het 

eind gelezen? Dan is de content niet relevant genoeg, en 

wordt een andere invalshoek gekozen.

De MarCom-afdeling van de uitgeverij houdt de pres-

taties van deze content in de nieuwsbrief en op de 

website bij en kan op deze manier ingrijpen als er niet 

genoeg wordt ‘gepresteerd’. In dit geval is dat betrek-

kelijk simpel: een stuk software meet welke content 

wel en niet geopend wordt en hoe vaak er op een link 

wordt geklikt. Maar vaak is het complexer. 

Onderzoek de resultaten van je strategie

Wie niet wil meten, heeft in dit vak niets te zoeken. 

Het meetbaar maken van je doelen is een belangrijk 

onderdeel van contentstrategie. Om waar nodig bij 

te kunnen sturen, maar ook om draagvlak te krijgen 

voor verbeteringen.

Veel organisaties schakelen externe partijen in en 

vragen hen om te onderzoeken wat hun doelgroep 

doet, denkt, voelt en uiteindelijk koopt of doet. Dat 

kan, maar het is tegelijkertijd een gemiste kans. Jij 

kent jouw product of dienst beter dan wie dan ook. 

Bovendien kun je zelf alles meetbaar maken en tegen 

minimale kosten. En het is nog leuk om te doen ook. 

We leggen je graag uit hoe je zelf jouw contentstrate-

gie meetbaar maakt.

Statistieken

Wie aan meten denkt, denkt aan Google Analytics. 

Dit gratis programma is voor de meeste organisaties 

afdoende om KPI’s te meten die onderdeel zijn van 

hun strategie. Veel webredacteuren, contentmanagers 

en marketeers hebben weinig tot geen benul van de 

cijfers, of zelfs geen eigen login. Als ze die wel heb-

ben, dan beperkt de analyse zich doorgaans tot het 

kijken naar het bezoekcijfer, de sessieduur en het 

aantal bekeken pagina’s per bezoeker. Maar er is veel 

meer te halen.

Het is belangrijk dat je, voordat je begint met meten, 

uitzoekt wát je wilt meten. Dat verschilt per organisa-

tie. Een webshop meet hoeveel conversie de winkel 

haalt of in welk deel van het verkooptraject de koper 

afhaakt. Een politieke partij wil zien welk twitterbe-

richt het grootste bereik oplevert. De Belastingdienst 

haalt uit de statistieken welke vragen in de online 

aangifte te lastig zijn voor de kijkers door te regis-

teren hoe vaak mensen op het vraagteken ernaast 

klikken.

Staar je nooit blind op de cijfers. Google meet geen 

gevoel of affiniteit. Oké, de gemiddelde sessieduur 

van jouw bezoekers ligt op 12 minuten. Komt dat om-

dat ze jouw content fantastisch vinden? Of omdat ze 

vloekend en tierend zoeken naar dat essentiële stuk 

content dat onvindbaar blijkt? En nog interessanter: is 
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een lange bezoekduur wel een strategisch doel?

Bovendien is de zuiverheid van de cijfers bepaald niet 

honderd procent. Google meet IP-adressen en coo-

kies, geen individuele gebruikers. 

Failed search

Om de informatiebehoefte van jouw bezoekers voort-

durend te peilen kun je Analytics toegang geven tot 

jouw interne zoekmachine. Zo krijg je een actueel 

beeld en kun je bijsturen. Maak bijvoorbeeld een top 

tien met meest mislukte zoekacties. Als tientallen 

mensen op een onderwerp zoeken waarover jij geen 

content hebt, vul dit hiaat dan aan.

Google Content Experiments

Een heel mooie aanvulling op Analytics is Google 

Content Experiments, voorheen ook bekend onder 

de naam Google Website Optimizer. Door deze tool 

komen A/B- of multivariate testen binnen handbereik 

van iedereen die met content bezig is. Je kunt zelf 

bepalen welk percentage van je bezoekers deelneemt 

aan jouw test en je test maximaal vijf varianten van 

een pagina tegelijk. Zo kun je real time bijsturen op 

jouw strategische doelen. 

http://www.youtube.com/

watch?v=TGrujIh2H0I 

Voor online winkels is deze tool onontbeerlijk. Welke 

tekst of welk beeld draagt bij aan de conversie: een 

essentieel doel in veel contentstrategieën. 

Een interessante functionaliteit is kostenanalyse, nu 

nog in bèta-fase. Het was al mogelijk om de effectivi-

teit van verschillende AdWords te meten en die weg 

te zetten tegen wat het je aan conversie of andere 

strategische doelen oplevert. Nu is het ook mogelijk 

om de kosten per kanaal in te voeren. Wat kost een 

conversie, behaald met een sociaal kanaal versus e-

mailmarketing, SEO of AdWord-campagne?

https://support.google.com/ 

analytics/bin/answer.py?hl= 

nl&utm_id=ad&answer=2803344 

Card sorting en buy-a-feature

Card sorting is een bekende methode. Vrijwel ie-

dereen die een site, app of intranet moet inrichten, 

probeert een logische structuur te bedenken voor zijn 

bezoekers. De meeste contentstrategen gaan uit van 

hun eigen kracht, maar Nielsen vraagt het aan de 

doelgroep.

Het werkt heel eenvoudig. Zet al je functionaliteiten 

en content op post-its en vraag aan leden van je 

doelgroep of ze die logisch willen structureren en ook 

de menu-items een naam willen geven. Zo kom je 

al snel tot een logische informatie-architectuur voor 

jouw doelgroep. Geschikt voor je site, maar ook voor 

het inrichten van een app. 

Deze vorm van onderzoek is goed voor strategische 

doelen als selfservice en klanttevredenheid door 

kortere zoektijden. Bovendien is card sorting ook heel 

relevant voor SEO, omdat jouw doelgroep dan de 

namen voor de menu-items kiest. Die namen komen 

ook terug in je headers en page titles, en de woorden 

die je daar gebruikt, komen dan dichter bij woorden 

die zoekers ook gebruiken.

Omdat de methode met kaartjes tijdrovend is, zijn 

er tegenwoordig ook tools waarmee je card sorting 
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online kunt doen. OptimalSort is zo’n tool. Deelnemers 

aan het onderzoek hoeven niet meer naar jou toe te 

komen, maar kunnen op afstand de voor hen ideale 

indeling van jouw site maken. Aan de achterkant rolt 

er vervolgens een structuur uit.

Een variant op deze onderzoeksvorm is buy-a-feature. 

Geef mensen uit jouw doelgroep een budget waar-

mee ze functionaliteiten voor jouw site kunnen kopen. 

Dit dwingt ze tot het maken van keuzes en zo komen 

de toptaken voor jouw bezoekers bovendrijven.

Hardopdenkprocedure

Je moet niet vragen wat de kijker doet of wat hij van 

jou verlangt, je moet zijn gedrag analyseren. Dixit: Ja-

kob Nielsen. Nielsen is een goeroe in onderzoek naar 

usability. Wat hij zegt over gedragsonderzoek, klopt. 

Sony dacht ooit een draagbare stereo in andere kleu-

ren dan zwart op de markt te brengen. Het bedrijf 

vroeg een groep kinderen om hun mening en die rea-

geerden enthousiast op die nieuwe kleuren. Als dank 

voor hun medewerking mochten ze zelf een stereo 

uitkiezen; ze stonden er in alle kleuren. De kinderen 

namen echter allemaal een zwarte mee naar huis. 

Gedrag komt vaak niet overeen met het handelen van 

mensen.

Kijken naar wat mensen doen op jouw website, met 

jouw e-mail, in jouw app, met jouw content. Daar 

komt de hardopdenkprocedure op neer. Professionele 

onderzoeksbureaus doen dit in een gesimuleerde 

kantoor- of woonomgeving, waarbij de opdrachtgever 

achter een spiegel of op een scherm mee kan kijken.

Zelf doen kan ook en is leerzaam en leuk. Maar soms 

ook ronduit frustrerend en confronterend.

Een onderzoek opzetten vergt enige voorbereiding. 

Ook hier geldt: wat wil je onderzoeken? Als het doel 

op de website van een verkoper van mobiele tele-

foons conversie is, geef de deelnemers aan jouw 

onderzoek dan de opdracht om een telefoon uit te 

zoeken. Als blijkt dat de knop ‘meer informatie’ meer 

opvalt dan de knop ‘bestel’, kan een kleine aanpas-

sing al omzetgroei opleveren.

Tevredenheid bij gebruikers van jouw online kanalen 

hangt vaak samen met gebruiksgemak. Met deze 

vorm van onderzoek speur je problemen met usability 

moeiteloos op. Zo kun je bijvoorbeeld de tijd meten 

die nodig is om iets op te zoeken op je website.

Doe dit onderzoek met tien tot vijftien mensen. Meer 

mag, maar dat levert nauwelijks nieuwe inzichten op. 

Geef geen sturende opmerkingen en vraag vooraf 

of mensen hardop willen uitspreken wat ze doen en 

ervaren en waarom ze bepaalde keuzes maken. Vraag 

als ze klaar zijn met het uitvoeren van jouw zoekop-

drachten door op dingen die je zijn opgevallen in hun 

gedrag.

Je kunt natuurlijk noteren hoe mensen zich gedragen, 

maar beter is het om een filmpje te maken. Als je 

anderen in jouw organisatie wilt overtuigen van het 

belang van structurele verbeteringen in je online 

communicatie, dan kan een filmpje van bezoekers die 

absoluut niet weten hoe ze hun weg moeten vinden 

op jouw website, goed werken.

Camtasia van TechSmith is software om dit onderzoek 

mee uit te voeren. Het draait op de achtergrond en 

maakt filmpjes van wat mensen doen met hun muis 

en registreert met de webcam hun gezichtsuitdruk-

king en uitspraken. Je kunt het gebruiken voor jouw 

website, social media en e-mailuitingen. 
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Enquête

Altijd een leuk klusje voor de stagiair: een vragenlijst 

maken en daarmee de gebruikers van jouw online 

kanalen lastigvallen. Maar levert het ook waardevolle 

informatie op voor jouw strategie? Dat hangt af van 

de vragen die je stelt.

Veel vragenlijsten bevatten onzinnige vragen. Heeft u 

de informatie gevonden die u zocht, ja of nee? Beide 

antwoorden leveren weinig informatie op voor het 

verbeteren van de site. Welk deel van de site bezoekt 

u het meest? De informatie die de laatste vraag ople-

vert, kun je beter uit je statistieken halen.

Bovendien is het lastig om een representatieve steek-

proef te krijgen. Het is niet de beste methode om 

gedrag van jouw doelgroep te analyseren. Wil je er 

toch mee aan de slag, denk dan aan Wufoo of Survey-

Monkey. Hiermee kun je een vragenlijst maken.

Inkomende vragen via alle kanalen meten

Veel organisaties registreren bij hun callcenter wat 

er aan vragen binnenkomt per mail en telefoon. Bij 

gemeenten heet dat vaak het Klant Contact Centrum. 

Bij het selecteren van content voor de nieuwe website 

van de gemeente Amersfoort was een van de criteria 

of er vaak vragen over een onderwerp binnenkomen 

bij het KCC. Geen vragen, dan gaat de content ook niet 

mee naar de nieuwe site. Uiteindelijk werd dit een 

van de contentcriteria die is opgenomen in de con-

tentstrategie van de gemeente Amersfoort.

Tools om social media te meten

Bekende KPI’s van content op social media zijn bereik, 

het aantal reacties en engagement. Om deze KPI’s 

meetbaar te maken bespreken we hier een paar in-

strumenten.

Met Facebook Insights kun je prima zien wat er met 

jouw posts gebeurt. Als het gaat om bereik, is het 

goed om te weten wat Edgerank betekent. Niet alles 

wat jouw organisatie post, komt bij al jouw fans in de 

newsfeed terecht. Vooral het tijdstip is van belang en 

met Insights kun je prima testen wat het juiste mo-

ment is om jouw doelgroep te bereiken. Ook kun je 

de demografie en herkomst van jouw fans analyseren 

en zien welke leeftijdscategorie en welke sekse er op 

jouw berichten reageert.

Coosto is een populaire betaalde tool om de effecten 

van je acties in allerlei sociale kanalen te meten. Zo 

houden uitgevers hiermee bij hoeveel nieuwe abon-

nementen ze verkopen als ze een bericht posten op 

een sociaal kanaal.

Insights voor YouTube

Uiteraard laat YouTube je zien hoe vaak je video is 

bekeken en doorgestuurd, hoeveel reacties je krijgt en 

hoeveel mensen jouw filmpje bij hun favorieten zet-

ten. De demografie brengt Insights ook mooi in kaart. 

Je kunt zelfs zien met welk zoekwoorden kijkers jouw 

video vinden of via welke website ze er terechtko-

men. Ook kun je zien of kijkers jouw filmpje uitzitten, 

of ze doorspoelen en op welke momenten ze afhaken.

E-mailmarketing meten

E-mail blijft een relatief goedkoop en effectief kanaal 

om je strategische doelen te bereiken. Maar wat kun 

je leren van de statistieken van jouw e-mailapplicatie? 

Als voorbeeld nemen we het gratis programma Mail-

Chimp, een aanrader voor iedereen die zelf eens wil 

kijken wat het betekent om een nieuwsbrief- of  

e-mailmarketingcampagne op te zetten.

Al bij de eerste opzet van de campagne vraagt Mail-

Chimp wat je wilt gaan meten. Het programma is een-

voudig te koppelen aan Google Analytics.

Maar wat wil je weten dan? Dat hangt van je strate-

gische doelen af. Als we uitgaan van conversie als 
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strategisch doel, dan wil je weten of je korte of lange 

teksten moet gebruiken, wel of geen beeld, tekenin-

gen of foto’s. Natuurlijk kun je ook gaan testen welke 

onderwerpregel het meest aan conversie oplevert. 

Hiervoor biedt MailChimp – en ook diverse andere ap-

plicaties – de mogelijkheid om a/b-tests te versturen.

Is je doel om binding te houden met je doelgroep of 

om ervoor te zorgen dat de ontvanger doorklikt naar 

je site om daar een artikel te lezen: het aapje vertelt 

je welke tijdstippen jouw mailing de meeste opens en 

kliks opleveren.

Met de Inbox Inspector en Delivery Doctor kun je 

bovendien controleren of je mail wel in de juiste 

vormgeving aankomt in de verschillende mail clients 

die jouw doelgroep gebruikt.

Google Trends

Waar zoeken de gebruikers van Google naar? Dat kan 

Google Trends je vertellen. Je kunt er vanuit diverse 

invalshoeken naar kijken. Wat zijn binnen de catego-

rie waarin jouw organisatie opereert, de hot topics en 

de snelle stijgers bij de zoekopdrachten?

Veel bloggers en redacties gebruiken deze tool mede 

om hun onderwerpkeuze te bepalen, omdat ze op 

die manier kunnen zien wat er online leeft bij gebrui-

kers. Als gemeente kun je hiermee bepalen welke 

onderwerpen je op welk moment van het jaar in je 

‘snel-naar-menu’ moet zetten. Het kan je ook helpen 

met het kiezen van de juiste keywords voor zoekma-

chineoptimalisatie.

Hiermee eindigt deze introductie in contentstrategie. 

Een inleiding in een boeiend vak. Veel succes bij het 

in de praktijk brengen.
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Dit document is gebaseerd op waarnemingen, 

inspirerende brainstormsessies met deskundigen, 

kritische reflecties en het combineren van kennis, 

ervaringen en trends. 

Hoofdstuk 3 ‘Branding’ is geschreven door Anna 

Borsboom. Hoofdstuk 5 is vanaf ‘Onderzoek de 

resultaten van je strategie’ geschreven door Etienne 

Donicie. Afbeelding 1 ‘De ontwikkeling van online 

communicatie’ is een variatie op een model van 

Gladys Kuurstra.  

 

Hebt u opmerkingen of aanvullingen, stuur dan 

een bericht aan Jeroen Blokhuis (jeroen.blokhuis@

relevance.nl).

Bronvermelding

Jeroen Blokhuis werkt als online-com-

municatieadviseur en contentstrateeg 

voor Relevance - het bureau voor con-

tentstrategie en contentmarketing. 

Maakt zich sterk voor effectieve online communicatie. 

Zowel in het bedrijfsleven als de overheid. Hij helpt bij 

de ontwikkeling en implementatie van strategieën, en 

bij de implicaties voor je organisaties en de mensen 

daarin. Is van huis uit filmwetenschapper.

Anna Borsboom adviseert bedrijven en 

merken bij marketing en branding en 

realiseert met haar bureau LeLab web-

sites, webshops en campagnes. Daar-

naast verzorgt ze, onder andere via LECTRIC, schrijftrai-

ningen en trainingen in internet- en contentstrategie. 

Anna is ook initiatiefnemer en eigenaar van Stylink, 

onafhankelijke bron van informatie over trends en ont-

wikkelingen op het snijvlak van creativiteit en commer-

cie: mode, interieur, design, retail, branding en vorm-

geving. Op Twitter: @lelabamsterdam 

Etienne Donicie eigenaar van bureau 

Schrijfcoach.com. Met zijn jarenlange 

ervaring als freelance schrijver, content-

manager en contentstrateeg bij kleine 

en grote bedrijven en overheden is Etienne een bege-

nadigd spreker en adviseur.

Auteurs
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Relevance helpt je om internet op de beste manier

in te zetten voor relevante communicatie met je klan-

ten. We zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en 

implementatie van contentstrategieën die bijdragen 

aan (online) doelstellingen. We komen voort uit Some-

one en zijn onderdeel van de LECTRIC Groep zodat we 

putten uit de ervaring en expertise van negen specialis-

tische internetbureaus.

Wij houden ons dagelijks bezig met contentstrategie en 

het implementeren ervan. Ook kun je bij ons terecht 

voor:

 

- Copywriting en content creatie

- Contentmigratie

- Contentmanagement

- Content marketing

- Coaching, training en workshops.

 

Onze teams bestaan uit experts en specialisten op het 

gebied van copy en visuele content, strategie, organisa-

tie, content- en projectmanagement, social, communi-

catie, marketing en media.

 

Over Relevance

Ben je van plan om met contentstrategie aan de slag te 

gaan, of je bent al bezig en je wilt overleg? Neem dan 

contact op zodat we een op jouw situatie afgestemd 

advies met aanpak kunnen maken. Alleen door goede 

samenwerking met onze opdrachtgevers ontstaan  

succesvolle contentstrategieën.

Relevance werkt op strategisch, tactisch en operatio-

neel niveau. Haak ons dus gerust aan, samen komen 

we er.

Meer weten? Neem contact op met Marja Koster.

Per telefoon op (06) 1281 3661 of per e-mail

naar marja.koster@relevance.nl. Of kijk op  

www.relevance.nl.

Hoe nu verder?
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Aantekeningen en ideeën
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