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Word Koning ContentmarKeting
In dit e-book lees je:

•  Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en  
prospects niet meer op reclame reageren

•  Over hoe merken contentmarketing kunnen inzetten als betaalde media hun  
geloofwaardigheid verliezen

•  Over hoe merken contentmarketing kunnen toepassen om hun commerciële 
resultaten sterk te verbeteren

•  Over hoe merken meer mensen aan zich kunnen binden op basis van relevante 
content

• Over hoe merken waardevolle en winstgevende communities kunnen bouwen
•  Over hoe merken ‘thought leadership’ kunnen bereiken en autoriteit kunnen 

ontwikkelen
• Over hoe merken goedkopere leads kunnen genereren
• Over hoe merken het salesproces kunnen verbeteren of zelfs versnellen

Kortom: hoe we marketing relevanter, geloofwaardiger, authentieker en 
weer winstgevend kunnen maken.
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Managementsamenvatting
Door de nieuwe, mobiele technologieën ligt informatie van overal ter wereld 
aan ieders voeten. Een geplande nieuwe aankoop begint tegenwoordig met 
een zoekopdracht op internet. De content die mensen daar vinden beïnvloedt 
hun gedachten, behoeften en uiteindelijk koopoordeel. Mensen zijn door de 
komst van online netwerken anders onderling gaan communiceren. 
‘Push’-marketing werkt niet meer. Traditionele reclame werkt niet meer. 
Organisaties ontkomen er niet aan met het veranderde oriëntatie- en  
communicatie- gedrag van ‘mens 3.0’ mee te bewegen. Organisaties worden 
zelf uitgevers en willen met relevante content de doelgroep naar zich toe 
trekken. Binnen de doelgroep beïnvloeden professionals en/of consumenten 
elkaar door je content te delen en/of hun commentaren en verhalen over hun 
ervaringen.  

Organisaties gaan mee met de nieuwe manier van communiceren door deel te  
nemen aan online en social netwerken, te ‘luisteren’ (met social monitoring  
software), maar vooral door in te spelen op hetgeen dat de (toekomstige) klant 
nodig heeft en/of leuk en interessant vindt. Platte reclame waarin je de uniekheid 
van je product of dienst aanprijst en vertelt hoe goed je bent, werkt niet meer.  
Content delen, storytelling en ‘user generated content’ wel. 

Verbinding en interactie doelgroep
Contentmarketing is een vorm van doelgroepgerichte marketing op basis van  
relevante, waardevolle en aantrekkelijke offline en online content met als doel nieuwe 
relaties aan te gaan en bestaande te behouden en versterken. Het zorgt voor  
verbinding en interactie met je doelgroep en trekt deze naar je toe. 

Thougt leadership
Doelen van contentmarketing zijn met name:
• Verkrijgen van autoriteit en vertrouwen door ‘Thought leadership’
• Branding
• Leadgeneratie

Organisation generated en user generated content
Contentmarketing bevat twee soorten content:
•  Content gedeeld door de organisatie: vanuit de marketing- en communicatie- 

afdeling, maar ook door de rest van de medewerkers van de organisatie. Denk 
aan blogartikelen, whitepapers, games, wedstrijden en online adviezen en reacties 
op postings van prospects en klanten.

 •  Content gedeeld door de doelgroep: met de organisatie en tussen doelgroep-le-
den onderling. Belangrijke voorbeelden van ‘user generated content’ zijn reviews, 
aanbevelingen en klantverhalen. 
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Deelbare content
Met goede content kun je ‘earned media’ genereren. Dit is PR die je ‘gratis’ krijgt, 
omdat de ontvangers van je content deze graag delen met anderen en/of online 
hun mening geven of een vraag stellen. Een goede contentmarketing zorgt voor 
een groter bereik in een relevante doelgroep en bovendien tegen lagere kosten. 

Hyperrelevantie
Content moet hyperrelevant zijn voor de gebruiker. Dit betekent in de meeste 
gevallen: een probleem oplossen, een rol spelen in het dagelijkse leven van de 
ontvanger, vermaak opleveren of op een andere manier.

Contentstrategie in 7 stappen
Om tot een relevante contentmarketingstrategie te komen kun je gebruik maken 
van de ‘Contentmarketing Cycle’. Een stappenplan waarin je in 7 stappen een 
contentmarketingstrategie kunt opstellen en uitvoeren:

Content ‘gap analysis’

ContentcreatieContentdistributie

Contentactivatie

Management

Contentdoelgroepen

Contentdoelstellingen

CO
NT

EN
TMARKETING CYCLE
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Inleiding 
Tijdens de vele gesprekken die ik voer met nationale en internationale bedrijven 
bemerk ik de worsteling van marketingdirecties en marketingmanagers met hun 
strategie voor de komende jaren. Reclameresultaten lopen snel achteruit. 
Consumenten, prospects en klanten zijn mondiger en beter geïnformeerd. Online 
informatie is snel toegankelijk en vergelijkbaar. En door middel van social media 
zijn meningen, waarheden en ervaringen snel te achterhalen. 

1.1. Reclame minder betrouwbaar
Daarnaast vertrouwt men reclame steeds minder. Volgens onderzoek dat in 2012 door 
Nielsen-NM Incite is gedaan blijkt dat slechts 40% van de consumenten TV commercials 
vertrouwt en 36% reclame op zoekmachines voor waar aanneemt. Online videoreclame, 
online banners en reclame op sociale netwerken wordt nog maar door 30% vertrouwd. 
Een aanzienlijk deel van het reclamebudget is dus nu al weggegooid geld. 
Naar verwachting zal het vertrouwen in reclame de komende jaren steeds verder onder 
druk komen te staan. Dit betekent dat het rendement uit reclame nog sterker zal dalen. 
Zowel adverteerders als exploitanten gaan deze ontwikkeling zwaar voelen in hun 
resultaten. In het derde kwartaal van 2012 is de nettobesteding aan spotreclame met  
bijna 10% gedaald. Uitgever Wegener heeft haar resultaten de laatste paar jaar zien 
dalen met ruim 30%. Offline en online uitgevers en hun klanten merken dan ook een 
afnemende effectiviteit van reclame. 

‘Consumenten hebben geleerd zich te wapenen tegen allerlei vormen van invloed’, stelt 
Peter Kerkhof, hoogleraar ‘Customer Media’ aan de Universiteit van Amsterdam.  
‘Wanneer consumenten een boodschap zien die ze ervaren als een beïnvloedingspoging 
worden automatisch tegenargumenten bedacht of wordt de boodschap simpelweg 
genegeerd.’ Dit is een van de redenen waarom de effectiviteit van reclame al jaren 
afneemt. Het gevolg hiervan is dat merkcommunicatie steeds vaker niet op verkoop 
gericht is. Steeds meer reclame wordt vervangen door content. 

1
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1.2. Hyperrelevante content
Content werkt echter alleen als deze ‘hyperrelevant’ is voor de doelgroep. 
Het moet daarvoor minstens aan één van deze voorwaarden voldoen:
• Een probleem oplossen
• Een rol spelen in het dagelijkse leven van de ontvanger
• Vermaak opleveren 

Als de content aan deze voorwaarden voldoet, dan zullen klanten en prospects 
zich eerder willen verbinden met een merk en zal de communicatie als veel 
persoonlijker worden ervaren. Het vertrouwen in een merk kan zo toenemen. 

De snelle opkomst van nieuwe en social media zorgt voor nieuwe kansen en 
compensatie van slechter wordende reclameresultaten. Consumenten, klanten 
en prospects zijn volop gewend aan nieuwe en social media. Ze delen content, 
plaatsen reviews, promoten merken, spelen games, lezen whitepapers, gebruiken 
mobiel internet én mobiele apps, bekijken video’s, denken mee over nieuwe producten 
en verspreiden hun invloed via Facebook, Twitter, weblogs en andere media. 

Het Australisch verkeersbureau: 
‘The Best Job in The World’ (B2C) 
Tijdens deze campagne werden bijna 35.000 
consumentenvideo’s ingezonden waarin  
‘sollicitanten’ vertelden waarom ze Australië 
zo mooi vonden. ‘Australië’ kreeg hierdoor 
ruim 150 miljoen dollar aan mediaexposure. 

Burger King: ‘Hamburger Sacrifice’ (B2C)
Tijdens de actieperiode konden Facebook-
gebruikers 10 vrienden opofferen in ruil voor 
een gratis hamburger. Binnen 10 dagen werden 
er 60.000 ‘hamburger sacrifice’-applicaties 
geïnstalleerd. Ruim 230.000 vrienden kregen 
een bericht dat ze opgeofferd waren voor 
23.000 gratis hamburgers. Er ontstond veel 
‘rumour around the brand’ door deze actie en 
dat leverde Burger King ruim 35 miljoen dollar 
waard aan mediaexposure op. 
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Dell for Business: Social media strategie (B2B)
Vanaf het begin is Dell aanwezig op social media met 
creatieve en vaak succesvolle B2C-en B2B-activiteiten. 
‘Dell for Business’ op Facebook is een platform waar 
zakelijke informatie, video’s en verhalen worden gedeeld. Meer 
dan 199.000 hebben zich bij deze zakelijk georiënteerde 
community aangesloten. Een aanwijzing wellicht dat mensen 
niet te verdelen zijn in ‘op het werk’ en ‘thuis’. De scheidings-
lijn tussen werk en privé, en ‘waar’ en ‘op welk moment’ je 
een persoon beïnvloedt, is door hoge connectiviteit via 
mobiele apparatuur en social media heel dun geworden. 

Hubspot.com: Contentmarketingstrategie (B2B)
Deze inbound-marketing softwareleverancier wordt vaak als 
één van de beste voorbeelden voor B2B-contentmarketing 
genoemd. Met 454.000 fans op Facebook en 264.000 
volgers op Twitter (januari 2013) weet zij publiek naar zich 
toe te trekken met relevante kennisdeling. Dit geschiedt 
voornamelijk met whitepapers, die met een hoge frequentie 
verschijnen. 
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1.3. Nieuwe inrichting organisatie 
Contentmarketing is niet meer weg te denken als ontwikkeling  
binnen marketing en communicatie. De huidige manier van  
communiceren en interacteren door bedrijven, instellingen en  
overheden toont echter dat nog niet iedereen zijn organisatie 
hierop heeft ingericht. Om contentmarketing te bestendigen  
binnen een organisatie dienen rollen en/of functies te veranderen.  
Marketingorganisaties zullen in de toekomst leunen op drie  
belangrijke, nieuwe rollen/functies:
• contentmanager
• communitymanager
• campagnemanager

Ik hoop met dit e-book een handleiding en inspiratiebron te 
bieden voor iedereen die zich op strategisch niveau met 
marketing en communicatie bezighoudt. Daarnaast spreek ik de 
hoop uit dat de inhoud helpt om bedrijven en organisaties te  
veranderen en gereed te maken voor de ‘Future of Advertising’. 
Ik ben er namelijk van overtuigd dat de toekomst gaat over  
relevantie, verbindingen en interactie. Een juiste contentmarketing 
strategie speelt hierin een hoofdrol. 

Veel kennis en inspiratie toegewenst,

Richard van Hooijdonk, CEO MarketingMonday

In een recent databaseonderzoek 
(2012) door Hubspot onder 7000 
ondernemingen wordt verband gelegd 
tussen het aantal blogartikelen en 
het aantal leads. Ondernemingen die 
van 3-5 blogs p/m naar 6-8 blogs 
p/m gingen, verdubbelden hun leads. 
B2B-ondernemingen met 1-2 blogs 
p/m genereren 70% meer leads dan 
ondernemingen die niet bloggen. 

Hubspot.com


1.3. Nieuwe inrichting organisatie 
Contentmarketing is niet meer weg te denken als ontwikkeling binnen marketing 
en communicatie. De huidige manier van communiceren en interacteren door bed-
rijven, instellingen en overheden toont echter dat nog niet iedereen zijn organisatie 
hierop heeft ingericht. Om contentmarketing te bestendigen binnen een organisa-
tie dienen rollen en/of functies te veranderen. Marketingorganisaties zullen in de 
toekomst leunen op drie belangrijke nieuwe rollen/functies:
- contentmanager;
- communitymanager;
- campagnemanager.

Ik hoop met deze whitepaper een handleiding en inspiratiebron te bieden voor ie-
dereen die zich op strategisch niveau met marketing en communicatie bezighoudt. 
Daarnaast spreek ik de hoop uit dat de inhoud helpt om bedrijven en organisa-
ties te veranderen en gereed te maken voor de ‘Future of Advertising’. Ik ben 
er namelijk van overtuigd dat de toekomst gaat over relevantie, verbindingen en 
interactie. Een juiste contentmarketingstrategie speelt hierin een hoofdrol. 

Veel kennis en inspiratie toegewenst,

Richard van Hooijdonk
CEO MarketingMonday

Contentmarketing versus traditionale marketing 
Contentmarketing verschilt wezenlijk van bestaande vormen van marketing  
doordat het niet gericht is op verkoop. Het is geen adverteren, geen reclame.  
Het is geen ‘push-marketing’. Contentmarketing wordt daarom soms ‘marketing 
of attraction’ genoemd. De content is zo relevant en zo verleidelijk dat het mensen 
naar zich toetrekt.

2.1. Wat is content?
De letterlijke vertaling van het Engelse ‘content’ is ‘inhoud’. Het wordt uitgelegd als  
informatie, inhoud en interactiviteit die voor klanten en prospects een meerwaarde  
opleveren. Content legt uit, verklaart en licht toe. Content kan vele vormen hebben.  
Vormen zijn onder andere:

De aftrap voor contentgeneratie wordt door een organisatie gegeven, 
maar de bal zal blijven rollen door:
• Interactie tussen de organisatie en ontvangers van de content
•  Gesprekken tussen ontvangers van de content met anderen op online en  

offline platformen 

Dit laatste is een waardevol effect van contentmarketing: content die wordt  
gedeeld of gecreëerd over jouw product of dienst door andere consumenten  
of professionals wordt als objectiever en interessanter gezien.

2

• Blogartikelen
• Video’s
•  Foto’s
•  Presentaties
•  Klantverhalen
•   Klantbeoordelingen (reviews,  

testimonials)
•  Illustraties
• Infographics
•  Games
•  Rekenmodules

• Configurators
• Whitepapers
• E-books
• Routekaarten
• Microblogging (Twitter)
• Webinars
• Persberichten
• Mobiele apps
• Podcasts
• Widgets
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2.2 Wat is contentmarketing?
Contentmarketing is een vorm van doelgroepgerichte marketing op basis van relevante, 
waardevolle en aantrekkelijke offline en online content met als doel nieuwe relaties aan 
te gaan en bestaande te behouden en te versterken. Het zorgt voor verbinding, inter-
actie, leadgeneratie, reputatie (autoriteit), awareness en branding. Contentmarketing 
bevat 2 soorten content, ‘branded content’ en ‘usergenerated content’. 

Je probeert als organisatie door het delen van content, de prospects en klanten zo te 
raken in het hart dat zij voor jou gaan spreken richting anderen. Voorwaarde is natuurlijk 
dat je product of dienst de belofte die je uitdraagt waarmaakt en je dienstverlening in 
de présales- en aftersalesfase aan de verwachtingen voldoet. Als je klantenservice  
problemen vriendelijk, snel en goed oplost, dan behoort een spontane, blijde en  
positieve tweet of recensie door de afnemer eerder tot de mogelijkheden. En juist dit is 
de online content die andere prospects helpt te besluiten met jouw organisatie in zee te 
gaan.

BRANDED CONTENT

Branded content
Gelinkt aan je eigen organisatie en in meer of 
mindere mate wordt de merkbelofte van je 
organisatie daarin verwerkt en/of uitgedragen

Creatie door de organisatie:
Vanuit de marketing- en communicatieafdeling, 
maar ook door de rest van de medewerkers van 
de organisatie. 

User generated content
Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de ‘reviews’ 
en aanbevelingen die afnemers van je dienst of 
product achterlaten op bijvoorbeeld je website, je 
Facebookpagina of een onafhankelijk forum.

Creatie door de doelgroep 
Commentaar, vragen en input vanuit de doelgroep, 
die gedeeld wordt met de organisatie en/of tussen 
doelgroepleden onderling.

USER GENERATED 
CONTENT
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2.3. Waar gaat het om?
Bij het uitvoeren van contentmarketing draait het om de volgende punten:
•  Bij contentmarketing gaat het niet over verkoop, maar over inspireren,  

interesseren en verbinden.
•   Waar je met traditionele marketing producten en diensten onder de aandacht 

brengt, zorg je via contentmarketing ervoor dat je je klanten en prospects  
voortdurend slimmer maakt en hun problemen oplost.

•  Je deelt met grote regelmaat ideeën, suggesties, cases, expertise en  
‘experiences’ die je verpakt in verschillende vormen, zoals whitepapers,  
checklists, apps, stappenplannen, games, artikelen, e-books of video’s. 

•  Contentmarketing is een combinatie van online en offline activiteiten. Offline 
contentmarketing is bijvoorbeeld het organiseren van een kennissessie voor 
klanten of een mini-seminar op een beurs.   

•  Om zoveel mogelijk relevante en winstgevende klanten en prospects te bereiken 
en enthousiast te maken over je content, verspreid je deze via geselecteerde 
‘paid’ en ‘owned’ media en stimuleer je ‘earned media’.

• Het zo tactisch mogelijk uitoefenen van invloed op ‘user generated content’.
•  Je zorgt voor faciliteiten voor het delen van of reageren op online content.  

Je activeert bijvoorbeeld klantbeoordelingen door ernaar te vragen als onderdeel 
van je e-mailstrategie.

•  Het opstarten van (online) discussies om prospects en/of klanten met je  
organisatie en met elkaar te laten praten over thema’s/problemen/uitdagingen 
die ertoe doen.

•  Innovatie: door interactie met en feedback van prospects en klanten naar  
aanleiding van content, discussies en reacties, kun je je dienstverlening  
verbeteren en klanten behouden en nieuwe winnen.   

Contentmarketing is geslaagd als deze uitmondt in loyaliteit en omzet. Loyaliteit uit 
zich onder andere in het aantal (actief klikkende en delende) abonnees, volgers, likes, 
retentie en gedeelde items. Contentmarketing is met name in B2B-omgevingen een 
vorm van ‘educational’ marketing. Je leert ervan, leert van elkaar en je wordt er beter 
van in je werk. 
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2.4. Contentmarketing verandert: de contentmarketingrevolutie
Laten we beginnen met stellen dat contentmarketing niet nieuw is. Al jarenlang 
wordt content gebruikt om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten 
tevreden houden. Alleen de manier waarop we content de komende jaren  
zullen inzetten voor marketing en communicatie zal sterk veranderen. 

Door alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het web, social media en 
mobiel is er sprake van een ware ‘contentrevolutie’. Er zijn zoveel mogelijkheden 
beschikbaar voor creatie, verspreiding, interactie en het gebruik van content door 
klanten en prospects:
• We hebben de beschikking over meer mediakanalen
• We hebben de beschikking over meer (mobiele) apparatuur
• We hebben gemakkelijk en bijna onbeperkt toegang via internet en wifi
• We hebben de beschikking over meer technieken (video, apps, geo-faciliteiten)
• Klanten en prospects zijn ervaren nieuwe media- en contentgebruikers 

2.5. Betaalde, traditionele media onder druk
Wereldwijd staan de resultaten van betaalde media onder druk. De meerderheid van 
klanten en prospects oriënteert zich via internet op nieuwe producten en diensten.  
De geloofwaardigheid van reclame neemt sterk af. Mensen zijn steeds minder  
geneigd om te kopen op basis van reclame, maar laten zich leiden door objectieve 
kennis, reviews, cases en ervaringen van andere consumenten of professionals 
waarmee ze zich kunnen identificeren (zogenaamde ‘peers’).
 
Uit onderzoek van GFK/USA blijkt dat 80% van de professionals 
liever informatie ontvangt in de vorm van artikelen dan in de vorm 
van reclame. 60% is van mening dat content hen kan helpen bij 
het nemen van koopbeslissingen. Ook bij consumenten zien we 
eenzelfde ontwikkeling. Reclame over cosmetica of auto’s zijn  
interessant en dragen bij aan awareness en branding, maar 
doorslaggevend zijn tests, reviews en interactieve informatie. 
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2.6. Pullmarketing versus pushmarketing
Zoals eerder gesteld, verschilt contentmarketing wezenlijk van traditionele marke-
ting omdat het niet ‘pusht’ en niet direct gericht is op het binnenhalen van sales 
maar op het aangaan en versterken van relaties. Contentmarketing betekent dat 
je daar bent waar prospects en klanten je nodig hebben en op zoek zijn naar 
relevante, educatieve, nuttige, aantrekkelijke, ‘engaging’ en soms ‘entertaining’ 
informatie.
 
Deze content verklaart, lost problemen op en trekt aan zonder te verkopen.  
Prospects of klanten komen naar jou toe, in plaats van andersom. Omdat jij 
relevante content biedt, kennis deelt en van betekenis bent is het resultaat een 
geïnteresseerde, open en ontvankelijke volger, prospect of klant. Delen en geven 
levert een positieve grondhouding op bij fans, prospects en klanten. En is dan ook 
een uitstekende basis om het verkoop- of veranderingsproces te starten. Voor 
zowel B2B en B2C. 

2.6.1 Kennis=Vertrouwen=Beslissen
Contentmarketing zorgt ervoor dat klanten en prospects meer kennis krijgen en 
daardoor beter geïnformeerd zijn. Dat geeft ze zekerheid en zelfstandigheid. Het 
zorgt ervoor dat beslissingen sneller en met meer vertrouwen kunnen worden 
genomen. Daarmee verschilt het van veel andere vormen van marketing, zoals 
direct marketing, branding, affiliate marketing, traditionale online marketing en 
outdoor marketing. Natuurlijk zullen mensen altijd, al dan niet bewust, beïnvloed 
worden door een commerciële uiting, maar het is niet meer de basis. Het leidt niet 
meer automatisch tot die aankoop die je als onderneming uiteindelijk graag wilt 
bereiken. 

Content die de prospect of klant boeit, leidt ook tot 
meer betrokkenheid. Dit draagt eraan bij dat ze deze 
content willen delen met hun netwerk. Dit straalt 
namelijk weer af op hun ‘personal branding’. Door de 
content die ze delen laten ze zien ‘wie ze zijn’ en 
waar ze voor staan. Image building (laten zien wie je 
bent) is volgens onderzoek naast altruïsme (iemand 
graag helpen met nuttige informatie) de belangrijk-
ste motivatie om content te delen. De mate van 
verbondenheid met het merk is weer de basis voor 
de mate van ambassadeur- en superpromotorschap. 
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2.7. Contentmarketing is het beste ‘retentieprogramma’
Contentmarketing kunnen we toepassen in alle fasen van het verkoopproces. Het 
zorgt voor ‘verleiden’, ‘veroveren’, ‘vasthouden’ en ‘verhogen’ van prospects en 
klanten. Content kan een bestaande relatie verstevigen en vanuit die basis 
upselling, cross-selling en upgrades realiseren. Contentmarketing is dan ook het 
beste ‘retentieprogramma’ dat er bestaat: het zorgt voor tevredenheid en vertrou-
wen om bij jouw organisatie te blijven. Het binnenhalen van een nieuwe klant is 
bovendien gemiddeld vijf keer zo duur is als het behouden van een bestaande klant. 
Investeren in content ten behoeve van retentiemarketing is daarom verstandig. 

2.8. Contentmarketing: autoriteit en optimale 
koopimplus door ‘educatie’
Veel bedrijven zijn geneigd te vertellen hoe goed ze zijn. 
Kwaliteiten worden geëtaleerd en talenten gecommu-
niceerd. Klanten en prospects worden ‘overtuigd’ met 
verkoopgerichte content in de vorm van digitale brochures 
en e-mails met ‘unique selling points’ ten opzichte van 
de concurrent. Autoriteit wordt zo verkeerd gebruikt. 
Autoriteit kun je niet afdwingen, die moet je verdienen. 
Dat betekent hard werken voor waardering en reputatie. 
Het betekent dat je je serieus moet verdiepen in thema’s 
en onderwerpen die relevant zijn voor jouw prospects en 
klanten. Je moet oplossingen aandragen in de verschil-
lende fasen van het verkoopproces. Oplossingen worden 
verpakt in hyperrelevante content, die gratis en 
verblijvend beschikbaar wordt gesteld. We kunnen daarbij 
een voorbeeld nemen aan merken als IBM, SAP en GE 
die via de verschillende kanalen al jarenlang hoogwaar-
dige content ontwikkelen en deze beschikbaar stellen aan 
beslissers binnen organisaties (de zogenaamde DMU’s, 
decision making units). Ze doen dit door middel van, 
onder andere:
• Boeken
• E-books
• Video’s
• Onderzoek
• Externe case-studies
• Blogs

•   Evenementen (offline/online)
• ‘Denktanks’
• Fora
•  Discussiegroepen  

(zoals LinkedIn)

General Electrics past Pinterest toe 
voor storytelling en relevante content 
die ‘gevoel’ aan het merk geven. In 
mooi vormgegeven boards zie je in een 
oogopslag de onderwerpen die aanslu-
iten bij de missie van GE: ‘to build, 
power, move en cure the world’. Van 
‘Minds & Machines’ en ‘HealthyShare’ 
tot ‘grappige quotes’ van wetenschap-
pers en ‘Eco Efficient’.
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Contentmarketing zit in het DNA van deze bedrijven. Overigens dient wel een 
kanttekening gemaakt te worden bij deze voorbeelden. Na bestudering van hun 
aanpak, lijkt de contentstrategie van deze merken nog wel teveel ‘zendergericht’ 
te zijn. Dit betekent dat deze grote merken met relatief goede content nog steeds 
voor een grote uitdaging staan op het gebied van interactie en (lokale) toe- 
gankelijkheid van hun content. 

Onderstaand model toont de drie fases van ‘educational marketing’ die een bedrijf 
doorloopt tijdens het verkoopproces.

2.9. Contentmarketing is voor B2B en B2C
Contentmarketing is niet alleen bestemd voor profit- en non-profitorganisaties die 
op zakelijk niveau met andere profit- en/of non-profitorganisaties communiceren 
(B2B). Ook levert het mogelijkheden voor de vele consumentenproducten die 
organisaties aan privépersonen leveren (B2C). Contentmarketing is dus voor alle 
commerciële en niet-commerciële organisaties van toepassing. 

Bij zakelijke aankoop van een apparaat, machine, wagenpark of het inhuren van 
een specialist speelt de prijs een belangrijke rol. Steeds vaker echter, is prijs niet 
de belangrijkste beslissingsfactor in een aankoop. Het echte vertrouwen in en de 
kwaliteit van de leverancier zijn eerder doorslaggevend. Hier liggen dus objectieve 
en subjectieve argumenten aan de koopbeslissing ten grondslag.

Bedrijven moeten niet meer vertellen hoe goed 
ze zijn. Ze moeten hun kennis delen en streven 
naar ‘thought leadership’. De verkregen  
autoriteit zorgt daarna voor de koop-
overtuiging.

3. Overtuigingsfase
Het bedrijf wordt gezien als autoriteit.

1. Educatiefase
Kennis delen door middel van online en 
social content

2. Inspiratiefase
Bouwen aan ‘thought leadership’ bij 
klanten en prospects

Koopintentie

Geen koopintentie
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2.9.1. B2B: Persoonlijke relatie en thought leadership
De persoonlijke relatie met de leverancier is vanzelfsprekend van belang voor het 
creëren van vertrouwen en de perceptie van kwaliteit. Daarnaast is de kennis en 
ervaring die deze leverancier heeft van invloed op het beeld van de eventuele 
opdrachtgever. Het is juist deze kennis en ervaring die met contentmarketing 
wordt omgezet in ‘thought leadership’ en autoriteit. Als opdrachtgever wil je immers 
het liefst zaken doen met de beste leverancier die er bestaat. Of anders met de 
leverancier waar je vertrouwen in hebt dat deze staat voor wat deze zegt en alles 
uitvoert zoals afgesproken. Binnen B2B-omgevingen is contentmarketing een 
‘must’. Bedrijven kunnen niet zonder. Er zal dus een verschuiving plaatsvinden 
van budgetten: van traditionele informatiebronnen, zoals advertenties, mailings, 
statische websites en papieren brochures, naar contentmarketing. In beperkte 
en/of aangepaste mate kunnen traditionele bronnen nog steeds worden ingezet 
om awareness aan te jagen, zodat mensen je nieuwe content en bijbehorende 
deelfaciliteiten weten te vinden.

Goede contentmarketing en streven naar ‘thought leadership’ in zakelijke omge-
vingen is belangrijk omdat een impulsaankoop op basis van emoties niet voor de 
hand ligt. In B2B-omgevingen gaan, met name duurdere aankoopbeslissingen, 
over meerdere schijven en zijn meerdere personen betrokken, die allemaal over-
tuigd moeten zijn van de beste keuze. 

2.9.2. B2C: Informatie, interactie en entertainment
Beslissingen die consumenten nemen vallen uiteen in emotionele en rationele 
beslissingen. Eerder hebben we gezegd dat consumenten zich wapenen tegen 
reclame. De geloofwaardigheid is afgebrokkeld. Brandexperiences en reclame  
zullen zeker een belangrijke rol blijven spelen voor het kweken van awareness,  
om in de ‘evoked-set’, oftewel de initiële overwegingsset voor aankoop, te komen. 
Contentmarketing zal echter voor een grotere, langdurige ‘kleefkracht’ zorgen. 
Merken die consumenten kunnen binden met relevante informatie, interactie en 
entertainment en informatie zullen beloond worden met een loyale consument. 
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2.10. Inspirerende content
Het inspireren van prospects en klanten is een aspect dat een grote rol speelt 
in contentmarketing. Mensen - B2B en B2C - willen op goede ideeën worden 
gebracht en zichzelf verbeteren. Cosmeticamerken, zoals bijvoorbeeld Rimmel 
London, kunnen voor inspiratie te zorgen door:
• Informatie over wat je allemaal kunt doen met diverse soorten make-up
• Demonstratie van hoe je make-up het beste aanbrengt
• Advies over welke kleuren het beste bij jouw type en kleur huid passen
• Nieuws over de laatste trends  

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van:
• Online cursussen
• Apps en tooling
• Online verhalen van bekende visagisten, vastgelegd in foto’s en video

Rimmel activeert superpromotors en laat deze meedenken over nieuwe kleuren 
en producten. De Rimmelgebruiksters delen ‘beautygeheimen’ met elkaar via een 
speciaal forum. Zo vergaart Rimmel indirect inzicht van wat belangrijk is voor haar 
doelgroep, en welke behoeften en vragen zij hebben. ‘Fun’ ontbreekt ook niet: 
Rimmel organiseert regelmatig wedstrijden, waarmee je bijvoorbeeld een 
Swarovski-mascara kunt winnen.

Door de doelgroep met je in contact te laten staan door middel van een voort-
durende stroom van kwalitatief hoogwaardige content blijf je ‘top of mind’ en kun 
je behoeften identificeren, latente behoeften activeren en ‘gratis’ pr krijgen via je 
superusers. 

Contentmarketing is ‘de nieuwe marketing’. Relevanter, sneller,  
interactiever, co-creatief, vermakelijk en nuttig.  
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2.11. De distributiekracht van social media
De volgende fase van contentmarketing is dat we gebruik maken van de distributie- 
en interactiekracht van het publiek, ook wel ‘the crowd’ genoemd. De verspreiding 
van content kan goedkoper, sneller en geloofwaardiger als we daarbij andere 
mensen betrekken. ‘The crowd’ zorgt daarnaast voor waardevolle contentcreatie 
en -verrijking (aanvullen en verbeteren van content, producten en diensten). Dat 
kan via social media. 

Miljoenen mensen maken gebruik van social media. Bijna 50% van de internet-
populatie is iedere dag actief op Facebook en bijna 40% gebruikt LinkedIn iedere 
dag. De vele social media worden veelvuldig gebruikt om te interacteren met 
vrienden, merken en organisaties. Uit onderzoek is gebleken dat 25% van de 
Facebookgebruikers één of meerdere merken volgt en dat 75% van de mensen 
die merken volgen op social media eerder geneigd zijn om iets van dit merk aan te 
schaffen.
 
Het gebruik van social media wordt bespoedigd door de smartphone. De markt-
penetratie van de smartphone blijft stijgen. Wifi is bijna overal beschikbaar en 
mensen raken vertrouwd met online informatie zoeken en producten/diensten 
aankopen. Zorg dus voor een mobiele versie van je website en content. 
Het effect van social media is groter dan menig ander (online) medium  
en zal zich alleen maar verder ontwikkelen.

2.12. Valkuil: contentstroom droogt op
Organisaties, bedrijven en merken lijken echter online en social media niet 
helemaal serieus te nemen. 80% van de corporate blogs bevatte in 2011 niet 
meer dan zes artikelen. Organisaties beginnen en stoppen. Het internet is bezaaid 
met inactieve twitteraccounts zonder ‘tweets’, niet interessante en lege Facebook-
pagina’s en YouTube-kanalen, die lijken te zijn verlaten door hun eigenaar. 
Organisaties begonnen vol goede voornemens, maar vergaten deze goede  
bedoelingen voort te zetten. 

MarketingMonday | WORD KONING CONTENTMARKETING pag20



2.1.3. Contentmarketing serieus beleggen in de organisatie
Om dit probleem het hoofd te bieden en succesvol te zijn in contentmarketing 
moeten bedrijven denken als uitgevers, die iedere dag, iedere week en iedere 
maand zorgen voor relevante content. Nu betaalde media (‘paid media’) steeds 
minder interessant wordt op het gebied van vertrouwen, bereik en responskracht, 
zijn de alternatieven belangrijk. Nieuwe media, zoals Facebook, LinkedIn, YouTube 
en weblogs, zijn goedkope of zelfs gratis platformen. Deze moeten echter wel 
serieus gevuld, geactiveerd en beheerd worden. 

Dit betekent dat je als organisatie een duidelijke, vernieuwde visie op marketing, 
communicatie en content nodig hebt. Fans, volgers en ‘inschrijvers’ moeten wor-
den beheerd en er moet voortdurend voldoende content worden geproduceerd 
en/of gedeeld. Dit betekent dat je contentmarketing echt als rol en/of functie 
binnen de organisatie moet beleggen. De drie eerder genoemde functies komen 
hiervoor weer naar voren: de contentmanager om de contentstroom op gang te 
houden, de campagnemanager om communities te activeren en de community-
manager om te communiceren met de doelgroep.
 
Het volgende hoofdstuk geeft een opsomming waarom met contentmarketing niet 
langer gewacht kan worden. 
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3

Waarom contentmarketing belangrijk is
Wacht niet langer om contentmarketing de aandacht te geven die het verdient 
in je marketing- en communicatiestrategie. Neem onderstaande redenen, 
uitgangspunten en tips in beschouwing. 

3.1. Reclame en traditionele media lopen snel in terug 
in populariteit 
Traditionele media, zoals kranten, televisie, radio en magazines maken moeilijke 
tijden door op het gebied van abonnees, losse verkoop, kijkers, luisteraars én  
advertentie- en reclameverkoop. De oude media die vroeger zo krachtig en 
dominant waren, zijn in termen van oplages en bereikcijfers flink gedaald en 
ingehaald door nieuwe media als Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Pinterest en 
andere online media. De oude media waren met name zendgericht, terwijl nieuwe 
en social media de interactie opzoeken met de gebruiker, c.q. het ook eenvoudig 
en realtime mogelijk maken te publiceren. Deze snelle, online interacties en 
activaties leveren voor veel merken een groot bereik op. Daarnaast wordt 
(traditionele) reclame als subjectief gezien en steeds minder geloofd. ‘Educational’ 
content wordt als objectief ervaren.

Onderzoek welke social en online media bezocht worden door je (wens)doelgroep. 
Zorg dat je daar online aanwezig bent als organisatie, bedrijf of merk. Deel daar je 
content. Stel en beantwoord vragen. Produceer zelf content in diverse vormen, zoals 
whitepapers, blogs en video’s, over relevante thema’s voor jouw doelgroep op 
reguliere basis en/of deel geselecteerde content.
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3.2. Content zorgt voor betere vindbaarheid 
op zoekmachinessites 
Zoekmachines hebben een grote rol gespeeld bij de opkomst van content- 
marketing. Nu begint ongeveer 90% van alle aankopen met zoeken op het web. 
Door de opkomst van de zoekmachines ontstond de behoefte aan nieuwe  
bronnen van informatie; mensen zoeken tenslotte niet naar advertentie(banners). 
Klanten en prospects zoeken inhoudelijke (product)informatie, aanbevelingen, 
onderzoeken en reviews. 

Meningen en ervaringen van anderen bepalen voor een groot deel de aankoop-
beslissing. Video’s, weblogs en games ondersteunen het fysieke product of dienst. 
Er wordt volop gedeeld met vrienden, ouders en experts die de koopbeslissing 
kunnen valideren.  

3.3. Content zorgt voor meer bezoekers op de website
Een contentmarketingstrategie trekt mensen naar je toe. De verspreiding van 
content leidt tot bezoek aan de corporate website of de social media accounts, 
omdat de content daar kan worden geconsumeerd. Bedrijven en organisaties die 
regelmatig content ontwikkelen, hebben hiermee dan ook een belangrijk wapen 
in handen om bezoekers naar specifieke pagina’s en proposities te leiden. Het is 
wel van belang dat de website op orde is en voldoende mogelijkheden biedt voor 
publicatie, interactie, verspreiding en leadgeneratie.  

Door het delen van relevante, actuele én populaire (veel shares, toegekende Google-
plusjes) content, kom je steeds hoger in de zoekresultaten.

Hoger in de zoekresultaten van zoekmachines verschijnen, betekent meer 
traffic naar je site. Aankondigingen op social media platformen voor een 
relevante whitepaper of interessante video, zorgen voor doorklikken naar je site 
omdat je daar de whitepaper kunt lezen of de video bekijken.

Traffic kun je stimuleren door ‘paid media’-campagnes in te zetten voor de 
promotie van ontwikkelde content. Denk bijvoorbeeld aan preferred tweets,  
Facebookadvertenties op de timeline of behavioural/contextial advertising via 
Google Adwords/Yahoo). Als je content goed is, zal ‘paid media’ zich omzetten 
naar ‘earned media’ (mensen verspreiden je content uit eigen beweging) en 
wordt je bereik groter.
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3.4. Content zorgt voor leads, salesresultaten en klantbehoud
Inhoudelijke informatie, cases en klantbeoordelingen en -verhalen zorgen eerder 
voor een koopimpuls dan reclame. Het verspreiden van kennis is iets dat de  
organisatie zelf in de hand heeft. Met name binnen de B2B-markt levert op kennis 
gerichte marketing betere resultaten op. Whitepapers, artikelen, inhoudelijke video’s, 
onderzoek en online discussies leveren veel sneller een plek aan tafel bij beslissers. 
Een goed gesprek over de inhoud is immers een betere ‘trigger’ dan ‘platte’ 
reclame. Binnen B2B blijft het persoonlijke verkoopgesprek sowieso altijd een  
belangrijke rol spelen, waarbij social media gunstige randvoorwaarden en  
vertrouwen kunnen scheppen. 

De belangrijkste content is misschien wel in handen van klanten en prospects: klant-
verhalen, beoordelingen, ‘reviews’ of referenties. Prospects en klanten willen graag 
weten hoe andere afnemers jouw product of dienst ervaren. Een positieve review 
kan net dat laatste beetje bevestiging geven om te kiezen voor jouw organisatie.

Een klant vertelt over zijn ervaring met Getronics 
dienstverlening op video op Getronics.com.

Klanten laten hun ervaringen achter bij het product 
of dienst op de site of op een onafhankelijk 
platform. In dit geval delen klanten hun ervaring met 
een bepaald hotel op Booking.com.
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3.5. Content verlaagt de kosten voor online leadgeneratie
Vanwege de vele serieuze online kanalen die er de laatste jaren zijn bijgekomen, 
zijn de kosten voor distributie van content naar klanten en prospects sterk 
gedaald. Met name social media zorgen voor een verspreidingsimplus naar een 
grotere groep ontvangers.
 
Content wordt volop gedeeld tussen ‘peers’ en reacties en interacties zorgen voor 
verrijking. Daarnaast raken we met content een grotere deel van onze doelgroep 
in het hart en/of krijgen we meer aanzien en vertrouwen, dan we met reclame kun-
nen realiseren. Mensen zijn eerder geneigd om aandacht te besteden aan kennis 
dan aan een commerciële boodschap. Content zorgt voor een verdieping van 
kennis bij doelgroepen. 

Hubspot voerde een onderzoek uit waaruit bleek dat leadgeneratie via ‘inbound 
marketing’ 62% goedkoper is dan leadgeneratie via ‘outbound marketing’. 
Aangezien content het fundament is van inbound marketing, ligt hier een interes-
sante kans voor bedrijven om de kosten voor leadgeneratie te verlagen. 
Via social media is de verspreiding van content kosteloos. ‘Seeding’, oftewel 
zaaien van content, via fora, Facebook, weblogs, YouTube en LinkedIn, kun je 
tegen lage kosten doen. Het bereik kan heel gericht zijn en door het sneeuwbal-
effect heel groot worden.

Zorg voor review- en deelfuncties op de juiste plekken. Het beschikbaar hebben van 
deelmogelijkheden bij je content, producten en diensten helpen je aan exposure 
voor je organisatie. Zorg dat bij je blog de icoontjes van LinkedIn, Facebook,  
Pinterest, Twitter, e-mail, etc. staan voor laagdrempelige verspreiding. Zorg voor een 
klantcontactstrategie waarin bijvoorbeeld in een bevestigings- of follow-up-e-mail 
om een review wordt gevraagd.  
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Onderstaand een overzicht van de kosten per kanaal. Duidelijk is dat de ‘oude’ en 
betaalde media toch een stuk duurder zijn. Voordeel van de oude media is dat ze 
voor volumes kunnen zorgen. Er moet dan ook een gezonde mix worden gemaakt 
van oude en nieuwe kanalen. 

Natuurlijk zullen er kosten zijn voor de tijd die een contentmanager spendeert aan 
het verzamelen en produceren van content én het verspreiden ervan, maar deze 
kosten wegen niet op tegen dure reclamebureau’s en dure TV-commercials. 

Contentmarketing en een groot bereik tegen lage kosten gebeurt niet vanzelf. 
Je moet contentmarketing hiervoor echt beleggen als rol/functie binnen de 
organisatie. Wanneer je een contentmanager aanstelt, dan kan deze ‘de kar 
trekken’. Deze bepaalt de contentstrategie en onderneemt hiervoor actie bij klanten 
en collega’s (klantenpanels, enquêtes, marktonderzoek, intern medewerkersoverleg) 
om uit te vinden wat de behoefte aan content (informatie, online tools, inspiratie, 
etc.) is, op welk moment, zodat hierop ingespeeld kan worden. In samenwerking 
met de communitymanager kan de relevante content dan op verschillende social 
media in verschillende vormen verspreid worden. Denk hierbij ook aan relevante 
discussiegroepen op LinkedIn waar vakgenoten uit de branche zich verenigen. 
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3.6. Content levert positieve bijdrage aan reputatiemanagement
Door het delen van content, werk je aan je online reputatie. Mensen vormen 
tenslotte aan de hand van de content een beeld van je bedrijf, organisatie of per-
soon. Met relevante content bouw je een positieve reputatie op. Je beoogt zelfs 
‘thought leadership’ waarmee je mensen de weg leidt naar de toekomst, aan het 
denken zet met je beschouwingen en meningen over actuele ontwikkelingen of 
je expertise deelt door hun vragen te beantwoorden. Content beoogt je (online) 
communities te laten groeien en de discussie/interactie met je doelgroep aan te 
gaan. 

Doordat je bouwt aan een positieve reputatie en ook werkelijk iets bijdraagt aan de 
branche en de samenleving, werk je aan je reputatieschade- of risicomanagement. 
Door je positieve aanwezigheid op online en social media, ben je beter bestand 
tegen een stootje als iets negatiefs voorvalt. 

Je zou misschien kunnen zeggen dat contentmarketing in dit geval een bijdrage 
levert aan ‘search engine reputation management’ (SERM). Als er al negatieve 
berichtgeving is over je bedrijf door een bepaalde actuele situatie of een nega-
tieve klantervaring, dan zullen deze niet per se de zoekmachineresultaten domi-
neren. In ieder geval zullen de positieve dingen ook zichtbaar blijven en/of je fans, 
volgers en/of connecties zullen je verklaringen en/of excuses (want je reageert 
natuurlijk adequaat, omdat je luistert naar wat er online gebeurt) eerder geloof-
waardig vinden en accepteren.

Zorg voor een goede contentstroom, zodat je positief aanwezig bent op social media 
en een goede reputatie opbouwt, inclusief positief sentiment. Zorg dat je content 
uniek en actueel is, zodat je hoog in de zoekresultaten komt. Laat de  
communitymanager ‘luisteren’ via luistersoftware naar wat er online gezegd wordt 
over je bedrijf of organisatie, zodat je direct en adequaat kunt reageren. Wellicht wel 
met verwijzing naar een relevant stuk content...

PRAD

We are a 
great company!

They are a 
great company!
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3.7. Content wordt gemaakt door gebruikers 
De snelle opkomst en adoptie van internet, fora, social media en verschillende vor-
men van digitale media-apparatuur heeft er niet alleen voor gezorgd dat media en 
content anders worden geconsumeerd, maar heeft ook de manier waarop content 
tot stand komt veranderd. Iedereen kan creëren, verspreiden en reageren. Als je 
vroeger op mediagebied iets wilde betekenen, dan was de aankoop van een  
televisiestation of krant de enige optie. Nu kan iedereen een YouTube-kanaal openen 
of een blog opzetten. ‘You are the media’: jij bent het medium, het kanaal. 

Mensen praten online over merken, producten, bedrijven, personen en gebeurtenissen. 
Superpromotors van merken ontwikkelen content samen met merken.  
Deze enthousiaste aanhangers van je merk of organisatie zijn je gratis PR-machines 
of productontwikkelaars. Ze praten graag over je merk of organisatie, voelen zich 
verbonden en vinden het vaak een eer om mee te denken over het verbeteren van 
je product, dienst of organisatie. Superpromotors wil je dus herkennen en erkennen 
binnen je community. Dan moet je wel eerst met content deze community bouwen, 
mensen aantrekken en onderhouden. 

Je superpromotors vormen de ‘social army’ van je organisatie. Ze geven je online 
vleugels, doordat zij objectieve ‘user generated content’ produceren.  
Ze verspreiden oprecht positieve reviews, vertellen hun verhalen, nemen deel aan 
discussies of polls die je initieert en verspreiden content die jij met hen deelt graag 
verder.

3.8. Content voldoet aan een behoefte van mens 3.0
Mens 3.0 heeft zich in de laatste 10 jaar ontwikkeld. Hij gebruikt Facebook, Twitter, 
YouTube, speelt games en gebruikt volop interactieve content. Klanten en prospects 
zijn meer ervaren en verwachten van bedrijven dat er voldoende interessante en 
relevante content aanwezig is om van te leren, te delen en om iets over te zeggen. 
Merken in een concurrerende omgeving kunnen zich met contentmarketing direct 
onderscheiden.

Ontdek door online te luisteren naar wie enthousiast over jouw merk spreekt op 
internet en wie jouw superpromotors zijn. Onderzoek wie in je eigen communities het 
meest actief is. Betrek deze superpromotors in klantpanels en/of nieuwe product-
ontwikkelingsprojecten. Zij geven waardevolle informatie, maar daarnaast zullen zij 
over het contact met jouw organisatie praten: dit is positieve PR en promoten zo 
bijvoorbeeld je nieuwe product of dienst in wording. Heb je al een nieuw product 
ontwikkeld? Stel deze dan in de testfase aan een klein groepje superpromotors 
beschikbaar en vraag ze over hun bevindingen te bloggen. Bijvoorbeeld een nieuwe 
versie van een bepaald automodel. 
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Stappenplan voor contentmarketing 
Om stap voor stap een contentmarketingstrategie te kunnen opstellen en tot 
uitvoering te brengen kun je de ‘Contentmarketing Cycle’ volgen.  

Om winst te behalen, moet je kunnen sturen. Contentmarketing heeft een  
strategie nodig. Goed nadenken vooraf geeft richting aan je activiteiten. Het levert 
duidelijkheid en scenario’s op. Daarnaast geeft het inzicht in de structuur die  
nodig is om de contentmarketingstrategie intern te beleggen en uit te voeren. 

Contentmarketing is een nieuwe kijk op marketing en communicatie. Het wordt al een 
aantal jaren uitgevoerd door grotere en kleinere merken en organisaties en is succesvol 
gebleken. Het is tijd voor iedere organisatie om te onderzoeken wat zij al aan content-
marketing doet en hoe dit beter kan, om zo tot een beter resultaat te komen dan met de 
huidige marketing- en communicatieinspanningen.

4

1. CONTENTDOELGROEPEN
a. Persona’s & inzichten
b. Relevante thema’s en onderwerpen
c. Customer Journey

2. CONTENTDOELSTELLINGEN
a. Awareness (bereik)
b. Influence (likes, shares, retweets)
c. Engagement (comments, reviews, 
    user generated content)
d. Action (conversie, database, verkoop)

3. CONTENT ‘GAP ANALYSIS’
a.  Inventarisatie huidige content  

en resultaten
b. Afzetten tegen gewenste doelstellingen
c. Verschil bepalen en bijsturen

4. CONTENTCREATIE

a. Storytelling

b. Formats

c. Creatie

5. CONTENTDISTRIBUTIE

a. Kanalen

b. Frequentie & planning

c. Superpromotors

d. Medewerkers

6. CONTENTACTIVATIE

a. Vanuit de organisatie

b. Vanuit de doelgroep

7. MANAGEMENT

a. Monitoring 

b. SEO

c. Organisatie

Content ‘gap analysis’

ContentcreatieContentdistributie

Contentactivatie

Management

Contentdoelgroepen

Contentdoelstellingen

CO
NT

EN
TMARKETING CYCLE
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Hieronder tref je een nadere toelichting op de Contentmarketing Cycle. Iedere stap van 
het stappenplan wordt kort beschreven.

4.1. Contentdoelgroepen  
We kunnen niet alles zijn voor iedereen. Dus ontwikkelen we een contentstrategie op 
doelgroepniveau. Zo zal onze content relevanter zijn en zal men zich eerder aan- 
getrokken voelen.

4.1.1. Personas en inzichten
We selecteren de doelgroepen die we met onze contentmarketingstrategie willen 
bereiken. We prioriteren de doelgroepen naar belangrijkheid voor onze organisatie. Zo 
bepalen we voor welke doelgroep we het eerst nieuwe content gaan ontwikkelen. Om 
de nieuwe aanpak goed te kunnen overzien is het namelijk verstandig om te starten 
met de focus op één pilotdoelgroep. De aanpak kan daarna worden uitgerold over 
meerdere doelgroepen. 

4.1.2. Relevante thema’s en onderwerpen
Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie dezelfde doelgroep voor ogen 
heeft ontwikkelen we ‘persona’s’ (ijkpersoon; ‘de klant’). Dit doen we voor de overall 
bedrijfsstrategie. Om contentmarketing goed uit te kunnen voeren zorgen we ervoor 
dat we - al dan niet reeds bestaande - ‘persona’s’ verdiepen met hun contentbehoeften 
en hun touchpoints. Eerst kan een organisatie intern brainstormen over de thema’s en 
onderwerpen die als ‘hyperrelevant’ worden ervaren. Door middel van klantgesprekken 
kunnen we deze thema’s en onderwerpen verrijken. Zo krijgen we inzicht in het funda-
ment waar onze content aan moet voldoen. Ook worden trends geraadpleegd om tot 
inzichten te komen. Thema’s en onderwerpen worden per doelgroeppersona vast-
gesteld.  

Sta stil welke doelen jouw doelgroepen willen bereiken en hoe jouw content 
daaraan kan bijdragen. Zo produceer en deel je relevante content. 
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4.1.3. Customer Journey
Kennis over de Customer Journey is van groot belang. De Customer 
Journey zien we als de weg die de klant aflegt van awareness tot daadwerkelijke 
aankoop. Tijdens die reis zoekt hij informatie, onderzoekt en vergelijkt hij. Content 
die hij tijdens ‘zijn reis’ vindt, beïnvloedt zijn mening. We moeten onderzoeken op 
welke momenten en op welke (online en offline) locaties (‘touchpoints’) we klanten 
en prospects met de juiste content een verkoopstimulans kunnen geven. Dit  
noemen we een klantcontactstrategie. Deze aanpak geldt voor zowel B2B, als B2C.
 
Als onderdeel van een klantcontactstrategie kan content een overtuigende rol 
spelen tussen het eerste contact en conversie. Een interessant voorbeeld is de 
consument die een offerte aanvraagt en dit ook bij de concurrentie doet.  
Met de juiste contentmarketingstrategie worden op het juiste moment, de juiste 
argumenten in content (video’s, rekenmodules, games, checklists) verpakt. Deze 
bieden zo aanschafargumenten: niet door middel van reclame, maar door middel 
van authentieke content. Ook bij aanbestedingstrajecten in B2B-omgevingen kan 
content als onderdeel van een contactstrategie een zeer overtuigende - en dus 
winstgevende - rol spelen. 
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4.2. Contentdoelstelingen
Zoals bij alle activiteiten die je voor je bedrijf uitvoert, is het belangrijk de vraag te 
stellen: welk doel wil ik bereiken? In dit geval: wat is (zijn) het (de) doel(en) van de 
contentmarketingstrategie? Mogelijkheden zijn:
• Een autoriteit in de branche worden door te streven naar ‘thought leadership’
• Leadgeneratie
• Verbeteren van klantcontactstrategie door relevante content te gebruiken 
• Co-creatie met klanten en prospects
• Bereik verhogen van je content
•   Verlengen van de klantlevenscyclus: de klant kiest iedere keer opnieuw; je moet 

deze dus blijven koesteren en blijven overtuigen dat jouw organisatie de beste 
keuze is: voor heraankopen of uitbreiding van bestaande diensten 

Doelstellingen helpen je de resultaten te bereiken die je voor ogen hebt. Maak ze 
concreet en zorg voor duidelijke Key Performance Indicators (KPI’s), waarop je  
activiteiten periodiek (wekelijks) kunt bijsturen. Onderstaande opsomming bevat de 
vier doelstellingscategorieën die we onderscheiden en waar je KPI’s aan kunt hangen:

Awareness:    Je wilt dat iedereen je organisatie, merk, product, dienst kent. Je 
wilt het ‘branden’ en voorzien van een bepaald imago. Je wilt met je 
content via online en social media een zo groot mogelijk bereik halen 
(‘earned media’).

Influence:    Mensen beïnvloeden mensen, helemaal als deze ‘aanzien’ hebben: 
omdat het een goede vriend is of een expert uit de business. Een 
like, share of retweet is dan niet alleen een groter bereik, maar ook 
een bewijs dat het wel goed zit met jouw content (en dus bedrijf....).

Engagement:    We willen niet zenden; we willen alleen met content een balletje aan 
het rollen brengen. We willen toegevoegde waarde bieden aan de 
doelgroep en willen graag discussies en user generated content op 
gang brengen. Engagement kun je bijvoorbeeld meten op basis van 
het aantal ‘comments’ bij een posting op social media en het aantal 
reviews op je site of een onafhankelijk forum.

Action:    Je wilt dat de doelgroep actie onderneemt. Bedenk welke acties je 
voor ogen hebt op het gebied van onder andere conversie, commu-
nitygrootte, databasegrootte en verkoop en meet deze. Bijvoorbeeld 
het aantal aanvragen voor een offerte, aantal gedownloade white-
papers en aantal bestellingen.
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4.3. Contentanalyse
Content maken en delen is niet nieuw. Iedere organisatie bezit content. Door een 
analyse uit te voeren op de huidig beschikbare content kun je ontdekken of deze 
compleet is, uitgebreid moet worden of in een andere vorm moet worden ingezet. 
Je volgt drie stappen:
1.  Inventarisatie: wat is de huidige combinatie van content, doelgroepen 
 en resultaten?
2. Wat zijn de (nieuwe) doelstellingen?
3. Waar zit ‘het gat’? Bepaal wat ontbreekt en stuur bij.

Als je doelgroepen en doelstellingen hebt vastgesteld, dan is het goed om een 
‘gap’-analyse te maken van de content die je al bezit. De ervaring die reeds 
bestaat met content moet worden geanalyseerd en worden afgezet tegen de ge-
formuleerde doelstellingen. Je bekijkt of de content nog wel aansluit bij de (nieuwe) 
doelstellingen en (nieuwe) doelgroepen. Per medium (website, social media 
accounts, etc.) onderzoek je wat nodig is. Deze analyse is het uitgangspunt voor 
de volgende stap in de strategie. 

4.4. Contentcreatie
Dit is de stap in het model waar het om draait. Het verzamelen en creëren van de 
juiste content voor je prospects en klanten. Voor merken, bedrijven en organisa-
ties is dit een ware innovatie. Bedrijven worden immers ‘uitgevers’, terwijl zij dit niet 
gewend zijn. Reclame moet plaatsmaken voor storytelling, content en interactieve 
concepten waar doelgroepen actief mee ‘aan de slag kunnen’. De uit de vorige 
stappen  verkregen inzichten gebruiken we als input. 

Hieronder vind je drie insteken voor contentontwikkeling. De creatoren kunnen uit 
verschillende hoeken komen en met verschillende -al dan niet- objectieve belangen:

De contentmanager:    die artikelen produceert over afgesproken thema’s en 
onderwerpen.

 De medewerkers:    medewerkers binnen de organisatie die enthousiast en/of 
vakinhoudelijk hun ervaringen met het product, dienst en 
klanten delen. Als zij dit delen via een blog of via hun eigen, 
al dan niet open, social media netwerk, dan is dit content 
die zeker bijdraagt aan het sentiment rondom het product.

Prospect of klanten:    user generated content, zoals blogs, discussies of  
vragen op fora of reviews, met daar hun klantervaringen 
zijn erg belangrijk. Deze content is van alle content het 
meest geloofwaardig voor andere prospects. Schrik niet 
als af en toe negatieve feedback wordt gegeven: een paar 
negatieve geluiden maken de andere positieve commen-
taren veel geloofwaardiger. Negatieve feedback is eerder 
een cadeau: luister ernaar en gebruik het in je voordeel 
om je dienstverlening te verbeteren indien van toepassing. 
Bovendien geeft de feedbackgever je de kans te reageren 
en te tonen dat je zijn of haar feedback serieus neemt en 
kun je wellicht negatief sentiment wegnemen. 
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4.4.1. Storytelling
Het hart van de contentstrategie is ‘storytelling’. We willen ‘een verhaal’ vertellen dat 
we over meerdere thema’s verspreiden, zodat het langer mee kan. Voor ieder merk, 
bedrijf of organisatie is dit verhaal anders. 

Voorbeelden: 
Een ontwikkelaar van voedingssupplementen creëert zijn verhaal vanaf de bedenker 
van het product en vertelt onze doelgroepen over het hoe en waarom aan de hand 
van beelden, achtergrondinformatie, anekdotes en quotes. De reis is leerzaam, 
interessant en vol met argumenten. Daarnaast wordt het publiek relevante content 
over een gezonde lifestyle, gezonde recepten of fitnessoefeningen geboden. 

Een advocatenkantoor deelt ‘stories’ over thema’s die te maken hebben met  
juridische kansen of problemen van bedrijven. Relevante voorbeeldcases worden 
gepresenteerd. Een aantal handige checklists en voorbeeldformulieren kunnen  
worden ingekeken. 

De ‘story’ van een organisatie wordt ontwikkeld op basis van de eerder genoemde 
doelgroepinzichten. Ook wordt storytelling door klanten en prospects gestimuleerd: 
door de faciliteiten te bieden en door erom te vragen.  

4.4.2. Formats
Nu de inhoud van de thema’s, onderwerpen en verhalen 
zijn bedacht, moet worden gewerkt aan de uitwerking 
van de contentvormen. Er zijn vele contentvormen, zoals 
artikelen, whitepapers, e-books, infographics, video’s, 
(mobiele) applicaties, tweets, foto’s, animaties, geluid, 
games, websites, checklists, advertorials, stappen- 
plannen en cases. Ook oude media zoals televisie,  
radio, print en outdoor kunnen een rol blijven spelen in 
de contentstrategie. Om te komen tot een 360 graden-
beïnvloeding worden meerdere media uitgewerkt. 
Content moet ‘engaging’ en aantrekkelijk zijn. Het moet 
activiteit veroorzaken en van waarde zijn voor  
de ontvanger. De ontwikkeling van authentieke of 
‘branded content’ vereist specifieke ervaring en kennis.

Op Praatmee.Oxfamnovib.nl kan het publiek meedenken 
over projecten en oplossingen aandragen voor problemen. 
Het effect van dit co-creatie-initiatief is tot nu toe: 
10 ideeën zijn opgepakt en 8 zijn omgezet in resultaat. 
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4.4.3. Creatie, curatie en collaboratie
Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven content kunnen ontwikkelen. Dit 
kan door het zelf te doen (contentcreatie) zoals hierboven is genoemd. Ook kan 
content worden verzameld en ‘speciaal geselecteerd’ worden aangeboden aan de 
eigen communities en/of voorzien worden van een mening of een vraag die aan de 
doelgroep wordt gesteld (contentcuratie).

Wereldwijd wordt er geschreven over vele onderwerpen en thema’s. Deze infor-
matie kan worden opgezocht, gefilterd en verzameld door middel van applicaties 
als Zite, Flipboard, Pulse, Flud, Google Alerts of Curationsoft. De laatste vorm van 
contentcreatie is contentcollaboratie/co-creatie. Samen met klanten of leveran-
ciers ontwikkel je content. Vele voorbeelden zijn bekend van klanten die merken 
ondersteunen bij het maken van content. Denk daarbij aan Domino’s Pizza’s met 
de ‘Think Oven’, maar ook aan B2B-bedrijven als Oracle die al jarenlang samen 
met fans en gebruikers aan kennisontwikkeling doet over software en applicaties. 

4.5. Contentdistributie
Onbekend maakt onbemind, dus we willen onze content verspreiden. Dit pakken 
we als onderneming eerst zelf op en daarna hopen we dat de content zó goed en 
relevant is voor onze doelgroep dat zij ambassadeurs worden van onze content 
en deze delen met hun netwerk. De content verspreidt zich dan als een inktvlek en 
het bereik wordt vergroot binnen een relevante doelgroep voor de onderneming. 
Mensen die jou misschien nu nog niet kennen, maar door de content naar jouw 
website en/of communities worden getrokken.  

Trigion zou in haar contentstrategie 
deze contentvormen kunnen gebruiken.

E-book

Wizzards

Whitepaper

Blogposts

Discussie

Checklists

Advertorial

APP

Video

Cases

Game

Stappenplan

Artikelen

Rekenmodule
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4.5.1. Kanalen
Als de content is gemaakt, moet het worden verspreid. Contentdistributie is van 
groot belang om de content bij de juist doelgroep te krijgen. Een contentdistributie-
plan is dan ook cruciaal. De verspreiding kan op verschillende manieren.

Owned media:  Allereerst verspreiden we via de kanalen die we zelf in beheer heb-
ben. We zetten de content op onze website (zorg voor een goede 
landingpagina) en maken dit bekend via onze Facebookpagina, 
Twitteraccount, LinkedIn-account, mobiele app en onze andere 
eigen middelen waar de content echt van toegevoegde waarde is. 
Via een periodieke nieuwsbrief kun je je abonnees attent maken op 
de nieuwe, vrijblijvend beschikbaar gestelde content. Heb je een 
whitepaper gemaakt? Breng dezelfde inhoud ook via Slideshare, 
YouTube-video of als infographic op Pinterest naar buiten. Zo bereik 
je een groter publiek, op de manier die hen het meeste aanspreekt.

Paid media :  Om de bekendheid van de nieuwe content aan te jagen en ‘earned 
media’ te stimuleren kunnen we content via betaalde media  
verspreiden. In plaats dat we voor advertenties betalen, investeren 
we in verspreiding via online kanalen en rekenen we bij voorkeur af 
per download van een whitepaper of we investeren in een  
campagne zoals Google Adwords om bekendheid te genereren. 

Earned    We willen niet zenden; we willen alleen met content een balletje aan 
het rollen brengen. We willen toegevoegde waarde bieden aan de 
doelgroep en willen graag discussies en user generated content op 
gang brengen. Engagement kun je bijvoorbeeld meten op basis van 
het aantal ‘comments’ bij een posting op social media en het aantal 
reviews op je site of een onafhankelijk forum.

De combinatie van ‘paid’, ‘owned’ en ‘earned’ media is in eerste instantie de meest 
voor de hand liggende keuze. In deze fase moet het superpromotorkanaal worden 
overwogen. Ook je eigen medewerkers zijn promotors van je onderneming, die je 
zeker niet buiten beschouwing moet laten.

media:
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4.5.2. Frequentie 
Zorg dat je regelmatig publiceert. Stel een ‘contentkalender’ op, waarop je aan-
geeft wanneer je welke onderwerpen wilt behandelen. Stem dit af met andere 
marketing- en salesactiviteiten. Wellicht zijn bepaalde onderwerpen, op bepaalde 
momenten zeer actueel. Bijvoorbeeld voor en tijdens een belangrijk jaarlijks 
branche-evenement, het tijdstip dat het management van bedrijven plannen voor 
het nieuwe jaar maakt of ‘gewoon’ de wisseling van seizoenen, als jouw product 
of dienst daarop aansluit. 

4.5.3. Superpromotors
Superpromotors zijn meer dan gemiddeld enthousiast over jouw producten,  
diensten én content. Zij kunnen ‘earned media’ aanzwengelen omdat zij zich 
graag met je organisatie identificeren en dit willen laten zien aan anderen. 

Identificeer je superpromotors door te luisteren op social media naar wie vaak  
positief over jouw organisatie praat en benader ze. Geef ze een voorsprong op 
andere klanten, geef iets extra’s of vraag ze mee te werken aan een project of het  
verspreiden van content. Superpromotors zullen dit waarderen en graag mee-
werken. Zij zijn bereid je content te delen. Ze zijn waardevol om regelmatig te 
raadplegen over hun mening met betrekking tot nieuwe thema’s, onderwerpen  
én behoeften rondom je producten en diensten.

4.5.4. Medewerkers
Medewerkers behoren tot je ambassadeurs. Betrek ze en vraag ze nieuwe content 
te delen met hun netwerk. Daarnaast zal een selecte groep graag praten over hun 
werk op social media. Dit is zeer goed voor het genereren van naamsbekendheid 
en het verkrijgen van autoriteit. Dit laatste geschiedt met name als medewerkers 
zich ook in fora en discussiegroepen mengen, vragen beantwoorden of op andere 
wijze hun deskundigheid laten blijken door hun bijdragen. 

Een app, e-books, whitepapers, video’s met verhalen over beveiliging, een game, een weblog, een 
wizard: het zijn enkele vormen van content die Trigion kan inzetten om kennis over ‘beveiliging’ op 
een zakelijke en ‘fun’-manier te delen met hun doelgroep, en daarmee ook te laten zien dat Trigion 
weet waarover ’beveiliging’ gaat...
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4.6. Activatie 

4.6.1. Vanuit de organisatie
 De ontvanger van de content moet worden geactiveerd om iets met  
de content te ondernemen: 
•  Een reactie geven 
•  Deelnemen aan een discussie 
•  Verder delen van de content 
•  Lid worden van (één van) de communities van de organisatie 

Je kunt dit doen door:
•  Je content te ‘zaaien’ in discussiegroepen en fora, waar deze relevant is,  

waardoor één van bovenstaande reacties het gevolg zal zijn
•  Acties en wedstrijden te organiseren om mensen naar je community of website te 

leiden en zich in te schrijven voor een nieuwsbrief, een game of handige tool  
te downloaden of lid te worden van je community 

•  Je reageert op online vragen om zo professionals te helpen bij het oplossen van 
vraagstukken op het werk. Bijvoorbeeld op ‘LinkedIn Answers’

•  Je vraagt ‘influencers’ in de branche, zoals belangrijke bloggers, of ze over jouw 
product of dienst willen schrijven, c.q. je biedt ze content (bijvoorbeeld 

 onderzoeksresultaten) waar ze mee aan de slag willen omdat het relevant is 

4.6.2. Vanuit de doelgroep
De ontvanger, c.q. je doelgroep, kun je ook activeren door deze te betrekken bij 
contentontwikkeling en/of deze motiveren een bijdrage te leveren:

•  Crowdsourcing: meedenken en input geven voor contentontwikkeling: je 
klanten, leveranciers en stakeholders weten het beste aan welke content ze op 
welk moment behoefte hebben. Vraag ze om input over thema’s en onderwerpen. 

•  Vraag mensen hun eigen verhaal te vertellen over het product of de dienst:  
Welke emotie ervaren ze? Wat bereiken ze met jouw product of dienst.
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De ‘user generated content’ en ‘user shared content’ gaan een steeds 
belangrijkere rol spelen. ‘Peer-to-peer’-communicatie is de beste promotie die je 
kunt hebben voor je organisatie en content. Contentactivatie gaat hand in hand 
met communitymanagement. Binnen laatstgenoemde discipline zie je dezelfde 
activiteiten terug.

Storytelling-actie van Heinz (2011 en 2012). Heinz Ketchup is niet zomaar ketchup. Het merk vertelt 
over hoe de eerste oogst van prachtige tomaten wordt binnen gehaald, ondere andere op een 
speciale website en Facebook. Van de teelvlakten tot de fles op tafel. De actie was een wedstrijd 
waarmee je na het verbinden met de Facebookcommunity en het beantwoorden van een vraag een 
fles met gepersonaliseerd opschrift kon winnen.
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4.7 Management 
Om contentmarketing te laten slagen dient het ingebed te worden binnen 
taken en functies binnen de organisatie. Door resultaten te meten kunnen er 
conclusies worden getrokken en activiteiten worden bijgestuurd. 

4.7.1. Monitoring resultaten
Contentmarketing of contentcommunicatie heeft een doel. Commerciële organisa-
ties willen contentmarketing laten leiden tot leadgeneratie, verkoop, loyaliteit of 
merkimago. Non-profitorganisaties of overheid hebben doeleinden als werven van 
donateuren of sponsoren, publieksvoorlichting en gedragsverandering. 

Conversie en doelstellingen moeten altijd in het oog worden gehouden. Content  
is interessant, leuk, boeiend of zelfs waardevol en je stelt het als organisatie  
onbaatzuchtig en vrijblijvend ter beschikking aan je doelgroep. Het creëren van con-
tent binnen je organisatie brengt echter kosten met zich mee. Aan het content- 
creatiebudget dient dus een positieve businesscase ten grondslag liggen. Het moet 
leiden tot besparingen, hogere inkomsten of betere resultaten. Net als bij reclame-
campagnes, analyseren we de effecten:
• Welke content is succesvol geweest? 
• Welke content realiseerde onze doelstellingen? 
• Welke content werd het meest gelezen of gewaardeerd? 

Een goede analyse zorgt ervoor dat we verband kunnen leggen tussen verkoop 
of andere doelstellingen met de resultaten van onze contentstrategie. En zoals na 
iedere analyse: verbeterpunten kunnen bijgestuurd worden om zo de content- 
marketingstrategie te optimaliseren.

Meetwaarden voor contentmarketing volgens onderzoek onder 700 marketeers uitgevoerd door IDG 
Communications.
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What metrics do you use to measure the success of your content program?
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4.7.2. SEO
Het verband tussen organische (gratis) zoekresultaten van Google en content is 
al lang geleden aangetoond. Bedrijven die meer content verspreiden, genereren 
meer bezoek, meer leads en uiteindelijk meer omzet, blijkt uit onderzoek van 
Hubspot. Een goed doordachte contentmarketingstrategie heeft dus grote con-
sequenties voor de gratis organische zoekresultaten die zoekmachines opleveren. 
De juiste artikelopbouw en het gebruik van de juiste keywords kan veel effect heb-
ben. Het kan daarom goed zijn SEO-optimalisatie van de content door specialisten 
te laten uitvoeren.
 
4.7.3. Organisatie
‘Stop selling, start telling and sharing’. Dit betekent vaak dat de marketing-  
en communicatiestrategie van een organisatie anders moet worden ingestoken. 
In plaats van reclamecampagnes bedenken en reclamebureau’s aansturen, is 
contentontwikkeling plotseling een onderdeel van de marketing- of communicatie-
strategie. Dit vereist redactionele vaardigheden, kennis over contentdistributie en 
communitymanagement. Bedrijven worden uitgevers en dit vereist nieuwe rollen 
en functies. Een belangrijk richtpunt voor de nieuwe organisatie zijn drie rollen/func-
ties die belegd dienen te worden, te weten: de campagnemanager, community-
manager en contentmanager.
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Conclusie
Door nieuwe, mobiele technologieën en online netwerken is de manier van com-
municeren tussen mensen veranderd. De communicatie tussen organisaties en 
hun doelgroep daarom ook. Kennis, klantbeoordelingen en vergelijkssites maken 
dat reclame en brochures met superlatieven niet (meer) werken. 
Imago en vertrouwen komen nu tot stand door te laten zien wat je kunt door 
authentieke content: content die jezelf genereert, maar nog liever ‘user generated 
content’, die je klanten, fans en volgers voor je genereren.  

Onderzoek daarom welke content bijdraagt aan de doelstellingen van je doel-
groep. Creëer en deel deze ‘educatieve’ content onbaatzuchtig. Deel ook de 
kennis waarom niet gevraagd wordt, maar waarvoor je vanuit de organisatie graag 
bewustzijn kweekt. Dit kan een latente behoefte bij de doelgroep activeren.

Met de juiste contentmarketingstrategie, die toegevoegde waarde biedt voor de 
ontvanger, maak je gebruik van het deeleffect van social media en laat je anderen 
vertellen hoe goed jouw organisatie is. Relevante content en ‘earned media’ 
verandert ‘push’-marketing in ‘pull’-marketing. 

Ontvangen begint met geven. Contentmarketing maakt van je klanten  
je beste verkopers.
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Over ons 
MarketingMonday is een strategisch marketing- en communicatiebureau 
gespecialiseerd in nieuwe marketing en communicatie – met de nadruk op social 
media – voor bedrijven, organisaties en overheden. Door het aanbieden van 
deskundig onderzoek en gespecialiseerde vakkennis wordt je organisatie in staat 
gesteld in te spelen op het gedrag en de snel veranderende behoeften van 
consumenten en burgers. 

Strategie en Masterclasses 
MarketingMonday geeft strategisch advies aan organisaties voor het ontwikkelen 
en uitvoeren van communicatie-, marketing- en social media strategieën. 
MarketingMonday heeft daarnaast een interessant aanbod van workshops, 
inspiratiesessies en masterclasses. Door programma’s te ontwikkelen die alle 
lagen van een organisatie raken en die medewerkers ‘eigenaar’ maakt, weet 
MarketingMonday organisaties in beweging te krijgen en nieuwe strategieën en 
werkwijzen in organisaties te borgen. De programma’s van MarketingMonday 
maken onderdeel uit strategische veranderprojecten of zijn los incompany 
beschikbaar. Voor de Masterclasses is individuele inschrijving mogelijk. 

MarketingMonday
Abram Dudok van Heelstraat 5
1096 BE Amsterdam 
T +31 (0)20 462 10 00
Marketingmonday.nl 
info@marketingmonday.nl 

   facebook.com/marketingmonday 
 
      twitter.com/marketingmonday
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