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Wat is content?
Content. Je kunt er vandaag de dag als marketeer niet meer omheen. Maar was is nou de definitie van content?
Content is letterlijk de inhoud van een medium. Dus gaat het om je website, dan betekent content tekst, video
of afbeeldingen. Content kan zowel tekst of beeld bevatten en is te ‘consumeren’ (te bekijken, te streamen, te
downloaden, etc.).
De basis van een goedbezochte website is goede content, zo simpel is het.

Wat is het belang van goede content?
Iemand die je weinig leuks of zinnigs te vertellen heeft, daar ga je geen lang gesprek mee voeren. Al snel valt
het gesprek dood. Of de ander ratelt juist maar door over dingen waar jij totaal geen interesse in hebt.
Zo is het ook met slechte content die niet aansluit bij jouw doelgroep.
Een websitebezoeker zal in dat geval niet weten hoe snel hij moet wegklikken. Immers, online heb je slechts
enkele seconden om de aandacht van je website bezoeker te grijpen en vast te houden. Dát doe je met goede
content.
Goede content is essentieel voor het aantrekken van potentiële klanten, voor het opbouwen van een relatie en
voor branding. Zonder goede content is je website leeg, je marketingboodschap kaal en je merkbelofte vaag.
In de wereld van online marketing is content koning. En dat gaat voorlopig niet veranderen.

Welke soorten content zijn er?
Content is er in allerlei soorten en maten. Content kan worden overgedragen via:
• Tekst
• Beeld
• Geluid
Vormen van content zijn:
• Blogs
• Infographics
• Video’s
• eBooks
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Er zijn natuurlijk nog meer vormen van content, eigenlijk veel te veel om hier op te noemen. Toch wil ik er nog
een paar met je delen, zodat dit je hopelijk helpt om creatief te denken hoe je content voor jouw bedrijf kunt
inzetten.
Andere vormen van content zijn:
• Podcasts
• Case studies
• Whitepapers
• Gratis online cursussen
• Nieuwsbrieven
• Vlogs
• Testimonials
• Product reviews
• Webinars
• Live streams
• Foto’s
• Presentaties
• Interviews
• Quotes
• Quizzen

Hoe maak je content?
Het maken van content is vaak de uitdaging. Veelgehoorde bezwaren zijn:
“Ik ben niet creatief genoeg”.
“Ik heb niet genoeg tijd”.
Of
“Ik heb niet de juiste tools”.
Gelukkig hoef je geen Picasso of Hemingway te zijn om goede content te creëren. Eerlijk is eerlijk, het kost wel
wat tijd om goede content te maken. Máár de juiste tools maken het content creatie proces een stuk makkelijker
en gelukkig zijn er gratis tools.
Een hele handige tool om designs mee te maken is Canva.com (aanrader). Je kunt hiermee van alles maken,
van uitgelichte afbeeldingen (voor je WordPress blog-artikelen) tot aan Facebook omslagfoto’s.
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Hoe promoot je content?
Nadat je goede content hebt gemaakt wil je deze natuurlijk promoten. Hoe je dat op de meest efficiënte wijze
doet deel ik graag met je.
Stel je bent executive coach en je hebt een infographic gemaakt met alle voordelen van coaching voor CEO’s
en directeuren. Je zou dan coaching platforms, zoals NOBCO, kunnen aanschrijven om te vragen of het voor
hun lezers interessant is om deze infographic op te nemen op hun website. Tevens kun je zelf de infographic
delen via jouw nieuwsbrief en social media kanalen. Je kunt mogelijk zelf op fora verwijzen naar de infographic.
Denk bij promotie van jouw content altijd aan de kanalen die je zelf bezit (owned media), kanalen die je kunt
benutten (earned media) en eventuele advertentiemogelijkheden (paid media).
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Wat is content marketing?
Content marketing is een vorm van marketing die draait om de creatie en promotie van online content, zoals
video’s, blogs en social media berichten. De content promoot niet expliciet de diensten of producten van het
bedrijf. Ze zijn vooral gericht op indirect interesse vergroten in wat het bedrijf te bieden heeft.
“Waardevolle content zou centraal moeten staan in jouw marketing strategie.”
Content marketing vormt onderdeel van een content strategie. De strategie is erop gericht om naamsbekendheid, merkvoorkeur en omzet te vergroten.

Voordelen van content marketing
Enkele van de voordelen van content marketing zijn:
• Verhoogde omzet
• Kostenbesparing
• Verhoogde klantloyaliteit

Content marketing als nieuwe standaard
Content marketing is wat ons betreft dé standaard voor moderne marketing.
Bedrijven sturen constant informatie, waarom zou die info niet waardevol en relevant mogen zijn? Waarom zou
je geen video’s en blogs benutten?
Niemand zit nog te wachten op gortdroge maandelijkse nieuwsbrieven die enkel informatie over het bedrijf
bevatten. Vandaag de dag wordt men bestookt met duizenden marketingberichten, welke berichten werken het
beste denk je?
Men wilt waardevolle, behulpzame info – dat kunnen gidsen, infographics of uitlegvideo’s zijn.
“Als bedrijf moet je het niet alleen maar hebben over wat jij allemaal kan of hoe fantastisch je wel niet bent.
Goede marketing draait om de klant.”

Goede marketing is onmogelijk zonder goede content
Marketing is simpelweg onmogelijk zonder goede content. Ongeacht welke vorm van marketing je ook voert, je
hebt altijd content nodig.
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Social media marketing: Goede content is cruciaal voor engagement.
SEO: Zoekmachines belonen bedrijven die regelmatig goede content plaatsen.
Pay-per-Click: Goede advertenties hebben goede copy, dus content.
Inbound marketing: Aantrekkelijke content is essentieel voor inbound marketing om te slagen.
PR: Succesvolle PR richt zich op nieuws dat gretig wordt gelezen door de beoogde doelgroep.

4x Content Marketing voorbeelden
Er zijn enorm veel verschillende vormen van content, teveel om hier in één blog-bericht te noemen. Om je een
goed beeld te geven van content marketing delen wij graag vijf content marketing voorbeelden van je die je
relatief makkelijk zelf kunt inzetten.

1. Infographics
Over het algemeen zijn infographics lange, verticale visuals met statistieken en data. Infographics zijn ideaal om
de aandacht te grijpen en complexe materie visueel toe te lichten. Infographics zijn ook perfect te gebruiken
in blog-artikelen (zie het volgende punt), ze breken namelijk een lap tekst goed op. Een handige tool om
infographics mee te maken is Canva.com.

2. Uitgebreide blogs
Blogs zijn een uitstekende manier om waardevolle informatie over te dragen. Zelf wisselen we uitgebreide,
lange blogs af met meer snackable content – dus blogs die kort en to the point zijn. Wat vooral goed werkt zijn
blogs die stap voor stap uitleg geven over één specifiek onderwerp, zoals een ultiem blog over alle SEO ranking
factoren of de 10 beste e-mail marketing tools.

3. Podcasts
Een andere manier om waardevolle informatie te delen is via podcasts. Podcasts zijn ideaal voor
naamsbekendheid en klantloyaliteit. Het lastigste is om een podcast goed te lanceren, dat is vaak het
grootste obstakel. Als je eenmaal wat luisteraars hebt is het een kwestie van consistent goede content blijven
publiceren.

4. Video’s
Tot slot kun je natuurlijk aan de slag met video’s. Veel mensen denken dat video marketing duur en enorm
tijdrovend is. Gelukkig is dat vandaag de dag niet meer zo. Professionele apparatuur is al vele malen goedkoper
dan een aantal jaren geleden en met diverse programma’s kan zelfs een leek relatief eenvoudig een opname
bewerken.
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Beste content marketing strategie: 13 tactieken
Consistent nieuwe content creëren is enorm belangrijk voor jouw content marketing strategie.
Als je meer website bezoekers (en dus potentiële klanten) wilt aantrekken naar je website dan loont het absoluut om met een strategie voor content marketing aan de slag te gaan.
Om je op weg te helpen met jouw content marketing strategie volgen hier 13 beste content marketing strategieën waarmee je aan de slag kan.

1. Segmenteer jouw doelgroep
Voor wie ga je content schrijven?
Als je nog geen Buyer Persona hebt opgesteld is dat stap één. Je wilt namelijk een duidelijk profiel van jouw
ideale klant. Mogelijk heb je meerdere klantsegmenten. Het is aan te raden om al deze segmenten uit te
werken en voor elk segment in kaart te brengen welk type content het meest effectief is.

2. Schrijf pakkende headlines
Online heb je slechts 3 seconden om de aandacht te grijpen.
Zorg ervoor dat je daarom pakkende headlines gebruikt. Voorbeelden van pakkende headlines zijn:
“Hoe je moeiteloos 3 kilo vet verliest zonder honger te lijden”
“In 3 maanden tijd 1347 leads genereren via deze SEO truc”
“5 eenvoudige stappen voor gekwalificeerde leads”
Een goede headline bevat cijfers, vooral oneven getallen werken goed, en emotionele woorden. Je wilt het
dus over een probleem hebben (bijvoorbeeld: vet verliezen) en een gewenste oplossing (bijvoorbeeld: zonder
honger te lijden).
Dus “Eenvoudig elke dag een blog creëren zonder uren bezig te zijn” zou een aantrekkelijke titel kunnen zijn.

3. Voer A/B tests uit
Hoe weet je nou welke titel het beste werkt? Simpel, je kunt ermee A/B testen. Als je echt aan de slag wilt met
next level content marketing strategie is A/B testing onmisbaar. Je wilt namelijk testen wat echt werkt. Je wilt
niet enkel aan de slag gebaseerd op wat je onderbuik gevoel je zegt.
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4. Gerichte landing pages
Maak je al gebruik van landingpages voor specifieke zoekwoorden? Zo niet, dan ligt er nog een mooie kans
voor je.
Schrijf een uitgebreide pagina voor een specifiek zoekwoord voor optimale vindbaarheid. Enorm uitgebreide
gidsen werken goed voor vindbaarheid in Google.

5. Gebruik Native Ads
Als jouw content marketing strategie begint te lopen wil je natuurlijk wel dat potentiële klanten ook
daadwerkelijk converteren. Daarom is het een goede tactiek om gebruik te maken van native ads. Dit zijn
advertenties die er niet uitzien als advertenties. Is dat misleidend? Dat ligt eraan hoe je ze inzet. Zelf willen we
niet dat advertenties afleiden van de gebruikerservaring, daarom zouden we kiezen voor native ads.
Via native ads kun je een gratis weggever, ofwel een opt-in incentive, aanbieden om zodoende leads te
genereren. Die leads kun je vervolgens ‘opvoeden’ via je e-mail marketing systeem. Zo heb je een content
marketing strategie die niet alleen website bezoekers genereert, maar ook zorgt voor nieuwe aanwas van leads
en potentiële klanten.

6. Adaptieve content
Zorg voor content die zich aanpast al naar gelang het device of kanaal waar de content wordt geconsumeerd.
Jouw content zal er anders uitzien op een smartphone dan op een desktop. Op Pinterest bied je andere content
dan op YouTube. Het moge duidelijk zijn: zorg dat je content geschikt is voor het apparaat of kanaal waarop
deze wordt getoond.

7. Doe een concurrentie analyse
Heb je al veel content gemaakt en weet je niet waar voor jouw bedrijf nog kansen liggen?
Voer dan een concurrentie analyse uit. Zelf gebruiken we hiervoor Semrush. Hiermee kun je eenvoudig zien
welke content van je concurrenten het goed doet. Mogelijk geef dat jou nieuwe content ideeën. Bekijk ook
welke backlinks jouw concurrenten hebben. Mogelijk zijn er nog platforms en websites waar jij ook een backlink
kunt verkrijgen.

8. Benut je content optimaal
Als je eenmaal goede content hebt gecreëerd is het zwaarste werk gedaan. Maar je bent er nog niet. Zorg er
namelijk voor dat deze content onder de aandacht komt bij jouw potentiële klanten. Content promotie draait om
het distribueren van jouw content via de juiste kanalen. Zodat jouw content bij de juiste mensen terecht komt.
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9. Zorg dat je lokaal goed vindbaar bent
Wil je nationaal winnen, dan moet je lokaal beginnen.
Is jouw Google Mijn Bedrijf account al in orde? Lokale SEO helpt enorm om je vindbaarheid te vergroten onder
jouw potentiële klanten.

10. Maak een content kalender
Lukraak content maken kan werken, maar echt effectief is het niet. Je zult af en toe wat treffers hebben, maar
het merendeel van de tijd ben je niet gericht bezig. Het handigste is om te werken met een content kalender,
ofwel een content planning.
Het is handig om een periode lang content te creëren over één thema. Dat geeft je de gelegenheid om je
geheel te verdiepen in dat thema zodat je makkelijker kan blijven schrijven. Dat vind ik persoonlijk lekkerder
werken dan constant wisselen tussen onderwerpen.

11. Zorg voor hoogwaardige, long-form content
Wist je dat het merendeel van de pagina’s die op pagina 1 staan in Google bestaan uit meer dan 2000
woorden?
Korte blogs kunnen nog werken, maar grote hoeveelheden website bezoekers kun je het beste aantrekken
via zogeheten long-form content. Dit zijn dus weer van die ultieme gidsen of handleidingen. Deze zijn enorm
waardevol en dienen volledig in te gaan op één specifiek onderwerp. Tevens kun je hierdoor handig LSI
zoekwoorden op organische wijze verwerken in het artikel.
LSI zoekwoorden zijn Latent Semantic Indexing Keywords, ofwel termen en woorden die bij het specifieke
zoekwoord passen. Content marketing strategie en content marketing plan zijn hier voorbeelden van, ze passen
logischer wijs bij elkaar.

12. Cureer content
Heb je moeite met het schrijven van nieuwe content? Je kunt altijd nog content cureren en daarmee enorm veel
waarde bieden aan jouw potentiële klant. Als jij dé verzamelaar en verspreider van kennis bent weet men jou op
den duur wel te vinden.
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13. Schrijf content die past bij de merkwaarden
Schrijf idealiter over onderwerpen die aansluiten bij jouw merkwaarden. Een marketing bureau dat tegen black
hat SEO is moet daar niet positief over gaan schrijven omdat dit een goede zoekterm is.
Schrijf hoogwaardige, relevante content die aansluit bij de merkwaarden van het bedrijf. Content is een perfecte
manier om de visie van het bedrijf uit te dragen en daarmee klantloyaliteit te vergroten.
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Waarom kiezen voor een contentmarketingstrategie?
Je hebt vast wel gehoord van “Content is king”. In dit artikel gaan we antwoord geven op de vraag: Waarom
kiezen voor een contentmarketingstrategie? Na het lezen van dit artikel weet je wat de voordelen van een marketing strategie rondom content zijn en of een contentmarketingstrategie bij jouw bedrijfsdoelstellingen past.
Een contentmarketingstrategie was vroeger nog een goede manier om je te onderscheiden van de concurrentie. Tegenwoordig is het eigenlijk gewoon noodzaak om met content aan de slag te gaan. De meest succesvolle
digitale marketing campagnes zijn niet voor niets contentmarketing campagnes.
Achter elk merk schuilt een schat aan waardevolle en relevante content die aansluit bij de doelgroep van het
bedrijf.
Om het belang van een contentmarketingstrategie aan te duiden volgen hier een aantal van de meest belangrijke voordelen voor jouw bedrijf om met content aan de slag te gaan.

Merkreputatie verbeteren door middel van contentmarketingstrategie
Eén van de belangrijkste voordelen van contentmarketing is de mogelijkheid om je reputatie op te bouwen middels content. In de concurrerende markt van vandaag de dag is het cruciaal dat je content inzet om een band
met je leads en potentiële klanten op te bouwen. Het opbouwen van vertrouwen middels content helpt je bedrijf
verder en draagt bij aan een positieve merkreputatie. Het creëren van goede content is een fantastische manier
om leads en klanten kennis te laten maken met je bedrijf, terwijl je good will creëert.
Goede content is content die aantrekkelijk, educatief en waardevol is. Des te meer waarde je kunt bieden via je
content, des te makkelijker is het om vertrouwen op te bouwen binnen de doelgroep.
Als je consequent goede content plaatst via diverse kanalen zal het niet lang duren of jouw doelgroep gaat je
als waardevolle leider in de branche zien.

Content verhoogt conversies (tot wel 6x!)
Een andere reden om aan de slag te gaan met een contentmarketingstrategie is dat het helpt om conversies te
verhogen.
Volgens ABG Essentials biedt content marketing conversie ratio’s die zes keer zo hoog zijn als andere digitale
marketing methodes.
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Onderzoek van Curata wees uit dat 74% van de respondenten aangaf dat content marketing hun lead generatie
vergrootte, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Hubspot gaf aan dat hun inbound marketeers het conversiepercentage van hun site wisten te verdubbelen (van 6% naar 12%) door een grondige content marketing strategie.
Het moge duidelijk zijn; kwalitatieve content marketing helpt om aanzienlijk meer en betere leads te genereren.
Door het leveren van goede content ben je in staat om in contact te komen met leads en klanten. Je wekt met
goede content niet alleen vertrouwen, je helpt mensen ook om een weloverwogen beslissing te maken door
goede content aan te leveren.
Geoptimaliseerde content bevat altijd een duidelijke Call-to-Action. De Call-to-Action vertelt de websitebezoeker wat de logische volgende stap is, mocht hij daar interesse in hebben. Logischerwijs moedigt goede
content aan om die stap te zetten.

Content en SEO zijn twee handen op één buik
SEO is niks zonder content. Geen wonder dat content marketing en zoekmachine marketing (SEO) perfect
samengaan. SEO is onmisbaar om de online zichtbaarheid van je bedrijf te doen groeien. En de beste vorm van
SEO is het schrijven van goede, waardevolle content. Content creatie is naar onze mening de meest effectieve
SEO-strategie.
De reden hiervoor is simpel; des te meer pagina’s je hebt, des te meer jouw bedrijf zichtbaar kan zijn tijdens
zoekopdrachten in Google. Er kunnen meer pagina’s geïndexeerd worden, welke vervolgens geserveerd kunnen worden bij relevante zoekopdrachten.
Het is niet zo dat meer pagina’s altijd voor meer verkeer zullen zorgen, dit is namelijk afhankelijk van de kwaliteit van de pagina’s. Ze moeten geschreven zijn voor een specifiek zoekwoord en daar enorm waardevol voor
zijn. Als je bijvoorbeeld blogs schrijft voor je doelgroep over een relevant onderwerp maak je meer kans om te
scoren op posities in Google voor die zoekwoorden.
Daarnaast geeft het hebben van meer content ook een reden aan je website bezoeker om langer te blijven
plakken. Een betere on-site tijd kan een positieve invloed hebben op de posities in Google. Google ziet namelijk
dat iemand lang op je site blijft en ziet dit als een positief signaal.

Content creatie is een kosteneffectieve manier van lead generatie
Lead generatie is enorm belangrijk voor kleine bedrijven die afhankelijk zijn van consistent websiteverkeer om
hun merk te doen groeien en verkoop te stimuleren. Content marketing is geweldig voor het genereren van
leads en bovendien ook nog betaalbaar.
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Zeker op lange termijn is de ROI van goede content bizar hoog. Stel je voor; je stopt elke maand €100 euro in
content creatie voor SEO, hoeveel zou dit je opleveren als je 9 tot 15 maanden verder bent? Stel je doet hetzelfde, maar dan voor betaald adverteren, waar ben je dan 9 tot 15 maanden verder? Zodra je stopt met adverteren
ben je weer terug bij af – geen nieuwe leads en geen extra omzet.
Naar schatting kost content marketing 62% minder dan traditionele marketing tactieken, toch genereert een
goede contentmarketingstrategie tot wel 3x zoveel leads.
Wil jij aan de slag met een contentmarketingstrategie voor meer leads, verbeterde merkreputatie en betere posities in Google? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.
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