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Voor je start....

Goede content is content die door je doelgroep gewaardeerd wordt en bijdraagt
aan de doelstellingen van je bedrijf. De definitie van goede content zal daarom van
bedrijf tot bedrijf verschillen. Maar content gaat pas voor je merk of bedrijf werken
op het moment dat deze aan onderstaande tien ‘geboden’ voldoet.
Zie ze maar als randvoorwaarden waar je ieder stuk content aan kunt toetsen.

1. De inhoud van je content is geverifieerd
Als je waardevolle informatie gaat delen moet deze wel kloppen. Dat lijkt een open
deur, maar veel content kan controversieel eindigen. Omdat discussie mogelijk is
over bepaalde uitspraken, omdat cijfers achterhaald zijn of anders geïnterpreteerd
kunnen worden.
In je eigen branche weet je wel welke onderwerpen controversieel zijn en wanneer
je op je hoede moet zijn. Dat betekent geenszins dat je controversiële
onderwerpen moet mijden. Juist content die stelling neemt, creëert fans. En
tegenstanders. Met een heldere stellingname voorkom je dat je uitingen geen
indruk maken, omdat deze teveel middle of the road zijn. Maak daarom niet alleen
veilige keuzes, maar zorg ervoor dat alles wat je deelt dubbel gecheckt is.

2. De content is goed geschreven of gemaakt
Je content zegt alles over je merk. Ambieer je een kwaliteitsuitstraling dan moet
deze ook uit alles blijken. Niet alleen moet de inhoud waardevol zijn, dat geldt ook
voor de verpakking. Teksten zijn goed geschreven, alles is goed vormgegeven en de
vorm waarin je je informatie deelt moet prettig hanteerbaar zijn.
Bedenk daarbij dat je schrijft voor mensen, niet voor Google. Natuurlijk houd je
rekening met de vindbaarheid van je content, maar uiteindelijk wil je dat je content
aanslaat bij mensen die je content waarderen en verder delen.

3. De boodschap is relevant voor je doelgroep
Je content moet een oplossing naderbij brengen. Voor een brandend probleem,
een ‘hoe-doe’ vraag. Of je biedt een kijk achter de schermen waardoor
merkeigenschappen des te vanzelfsprekender worden. Maar goede content raakt
een snaar of verhelpt een probleem.
Als het goed is weet je met welke brandende vragen jouw doelgroep rondloopt.
Maar check je veronderstellingen door te praten met klanten, gebruikers, je
accountmanagers, klantenservice of telefonist. Dat levert vaak verrassende
inzichten op!

4. Goede content is onderscheidend
Als je concurrenten of andere partijen al bepaalde kennis hebben gedeeld, is het
niet verstandig soortgelijke stappen te zetten. In plaats daarvan kun je op zoek naar
content die er nog niet is of die qua inhoud, vorm, gebruiksgemak of originaliteit
anders is dan dat wat er al is.
Soms kan het wel opportuun zijn om soortgelijke content te maken als je
concurrent. Bijvoorbeeld als de inhoud onmisbaar is voor je bedrijf; je bent niet
geloofwaardig zonder deze content. Of wanneer je zeker weet dat je andermans
content in kwaliteit èn bereik kunt overtreffen.

5. Er is voldoende vraag naar de content
Al is je eBook, blog of video nog zo goed, wanneer slechts een te klein deel van je
doelgroep er belangstelling voor heeft, dragen ze onvoldoende bij aan je
doelstellingen.
De enige uitzondering daarop vormt een doelgroep die heel gering van omvang is,
wat bij B2B content soms het geval kan zijn. Onderzoek daarom eerst waar je
doelgroep belangstelling voor heeft en waar zij naar zoekt. Stel vast naar welke
onderwerpen de vraag het grootst is en begin daar mee.

6. De content biedt kansen in Google of social
media
In het verlengde van het vorige gebod, dat uitgaat van bepaalde zoekvolumes, ligt
de match met de zoekmachines. Denk daarbij niet alleen aan Google. YouTube is
de tweede zoekmachine ter wereld en Facebook is nummer drie. Hoe dan ook,
bepaalde onderwerpen zijn populair en de concurrentie voor de eerste posities in
zoekmachines kan enorm zijn. Zoek dan naar niches, die wellicht een kleiner
volume opleveren, maar waarmee je wel een top 3 positie in de zoekmachines kunt
innemen. Per saldo levert dat meer bereik en interactie op.

7. De content bewijst de kwaliteiten van je
merk/bedrijf
Heb je bepaalde kernkwaliteiten voor je bedrijf gedefinieerd, controleer dan of
deze ook terugkomen in alle uitingen die je maakt. Je content moet in lijn zijn met
je merk en alles wat je doet.

8. De content is deelbaar
Natuurlijk kunt je zelf content verspreiden. Via je site, verkoopkanalen en social
media. Maar idealiter gaan anderen je uitingen voor je delen, zodat je bereik enorm
toeneemt. In dat geval moet je content niet alleen onderscheidend en van kwaliteit
zijn, maar ook deelbaar.

Koppel daarom aan elke vorm van content de mogelijkheid om deze via allerlei
kanalen te delen. Moedig dat ook concreet aan, zodat mensen niet alleen op het
idee komen om het te delen maar zich ook niet gehinderd voelen door bijvoorbeeld
copyright claims. Dat betekent dat je de controle over je content los moet laten
nadat je deze gemaakt hebt. Maar content die vrijelijk en gemakkelijk gedeeld kan
worden, komt het verst.

9. De content is niet promotioneel van aard
Geen enkele doelgroep houdt van promoties. Punt. Maak de inhoud van je uitingen
daarom niet promotioneel van aard, maar houd deze objectief en waardevol.
Spreek niet over je merk, je propositie en merkvoordelen, maar laat de
lezer/luisteraar/kijker zelf zijn conclusies trekken over de kwaliteit die je biedt. Ga
je toch expliciete promoties koppelen aan je content, dan wordt je content minder
gelezen, minder gedownload, minder gedeeld en minder gewaardeerd.

10. De content biedt kansen voor een follow-up
Als iemand je content heeft gelezen, gedownload of ontvangen, dan wil je graag
een vervolgtraject voor deze lead opzetten, zodat je contact kunt houden en
gedurende langere tijd je waarde kunt bewijzen. ‘Losse’ stukken content bieden
daarvoor geen basis. Zorg daarom voor content die uit meerdere onderdelen
bestaat die elkaar op een logische manier kunnen opvolgen en versterken.

Content creatie: de ideale mix

Worstel je ook met de vraag 'Welke content moet ik ontwikkelen voor het beste
resultaat?' Content creatie is een van de lastigste onderdelen van
contentmarketing. Soms vanwege technische aspecten, maar vooral omdat het
vooraf soms lastig te bepalen is welke content nu echt zal aanslaan bij je
belangrijkste doelgroep.
Eén werkbare methode om die vraag te beantwoorden is om een goede mix te
maken van vier soorten content:
1. Informerende content
2. Servicegerichte content
3. Inspirerende content
4. Entertainende content

Door deze vier vormen van content te mixen en af te stemmen op jouw doelgroep,
creëer je content die het gewenste resultaat oplevert.

1. Informerende content
De term geeft het al aan, met informerende content reik je mensen bepaalde
informatie aan. Daar kun je van alles bij bedenken, bijvoorbeeld:
Kennis en inzichten uit je vak
Informatie over de branche waarin je opereert
Feiten en cijfers, zo actueel mogelijk
Uitleg waarom en hoe iets werkt (of niet werkt)
Kennis waarmee je beoogde klant al aan de slag kan
Informatie over situaties voor en na de aankoop
Toelichten van voordelen voor de koper, gebruiker
Informerende content is overwegend rationeel van aard en kan al snel nogal droog
overkomen. Het is dan ook niet aan te bevelen om je louter tot informerende
content te bepreken. Daarover straks meer.

2. Servicegerichte content
Met servicegerichte content verhoog je het serviceniveau van je bedrijf en ben je
mensen behulpzaam. Je kunt denken aan:
Gebruiksdemonstraties
Aanbieden van handleidingen als download (PDF, video of audio)
Gelegenheid tot vragenstellen via mail, telefoon of social media
Gebruikstips om meer uit je product of dienst te halen
Gebruikstips en ervaringen van andere klanten
Verwijzen naar handige tools die mensen kunnen gebruiken
Ook servicegerichte content is behoorlijk rationeel. Als je het goed doet zal het ook
de tevredenheid bij je klanten vergroten en geef je het een positieve, emotionele
lading. En ook de manier waarop je het brengt kan positieve emoties oproepen,
zelfs als de inhoud van je boodschap helemaal niet zo positief is. Denk maar aan
het online team van de NS dat vertragingen en ander ongemak met veel humor
weet te brengen. Maar de kern van deze content is toch rationeel.

3. Inspirerende content
Met inspirerende content richt je je meer op het gevoel van je beoogde klant. Je
probeert hem aan te zetten, uit te dagen of een goed gevoel te bezorgen.
Bijvoorbeeld met:
Vergezichten op een leuker of beter (werk)leven
Onverwachte (grappige) resultaten of gebruiksmogelijkheden
Grappige, positieve of ontroerende reviews van klanten
Persoonlijke verhalen van klanten en niet-klanten
Het persoonlijke verhaal van jou als ondernemer en je bedrijf
Persoonlijke verhalen uit je bedrijf (je medewerkers & situaties)
Mensen zijn dol op verhalen en inspirerende content maakt hier gretig gebruik van.
Ook de vorm waarin je iets aanbiedt kan bijdragen aan het inspirerende karakter
van je content. Zo kun je ook de meer rationele content toch extra lading geven.

4. Entertainende content
Entertainende content doet niets anders dan dat: vermaken. Het is hoofdzakelijk
emotioneel van aard, hoewel er soms een praktische, meer rationele ondertoon of
component in kan zitten. Maar in feite is het content die mensen aan het lachen
maakt of juist tot tranen toe ontroert. Deze content raakt mensen in hart, ziel of
buik en is heel geschikt voor het maken van een verbinding met je beoogde klant.
Ook kan entertainende content bijdragen aan je naamsbekendheid, omdat deze
vorm van content veel gedeeld wordt, waardoor je bereik enorm toeneemt.
Bij entertainende content is het wel zaak om op te letten dat er ergens een
connectie is tussen de content en je bedrijf. Filmpjes met baby’s, kinderen en
katten hebben een hoge aaibaarheidsfactor, maar als ze niets met je bedrijf van
doen hebben, zal deze content ook niets voor je bedrijf gaan betekenen.
Tussen de vier vormen van content liggen kruisbestuivingen voor de hand.
Inspirerende content kan bijvoorbeeld overlappen met informerende en
servicegerichte content. Door extra mogelijkheden en voordelen van een product
of dienst te laten zien (servicegerichte content) kun je mensen perspectief bieden
op een leuker leven of op prettiger werk en dat is zeker inspirerend.

Kennis delen kun je verpakken in een entertainende vorm waarbij mensen
nauwelijks door hebben dat ze ook iets opsteken. Het is kort door de bocht om een
strikte scheiding aan te brengen tussen de 4 soorten content, maar door de 4
contenttypen voor jezelf als leidraad te gebruiken ontstaat wel een succesvolle en
gevarieerde contentmix.

Content creatie: combineer de 4 typen content
Bij content creatie is het belangrijk om je eigen mix van verschillende soorten
content samen te stellen. Daarvoor bestaat niet een eenduidig recept want elk
bedrijf, elke doelgroep is anders en de ideale mix wordt mede bepaald door de
doelstelling die je voor ogen staat:
Wil je meer traffic naar je site dan heb je goed vindbare content nodig die
anderen bovendien voor je willen delen. Kies voor het type content dat jouw
doelgroep zou willen delen.
Wil je je expertstatus tonen dan ligt je focus waarschijnlijk op het delen van
kennis en daarmee op informerende content. Dat werkt, maar voeg ook
(emotionele) content toe waardoor mensen je ook gaan mogen, zodat ze de
kennis die je deelt ook echt willen aannemen.
Wil je leads genereren dan heb je content nodig die bijzonder en waardevol
genoeg is dat mensen hun gegevens prijs willen geven. De aard en verpakking
van die content en de balans tussen emotionele en rationele content is
afhankelijk van het karakter van je bedrijf. Mensen verwachten andere content
en een andere toon van een koffiespecialist dan van een software leverancier.
Wil je een salestrechter inrichten, begin dan met leads genererende content,
maar voeg ook servicegerichte content toe die de aankoop faciliteert.

Een ideale contentmix samenstellen vraagt naast een strategie om maatwerk en
een periode waarin je de mix uittest en waar nodig aanpast.

En er is meer...
Het is goed om je eigen mix van verschillende soorten content samen te stellen,
maar het is beter om ook naar het karakter van je content te maken. Want dertienin-een-dozijn content is er al genoeg. Is jouw content meer van hetzelfde dan zal
deze niet gezien worden en al helemaal niet gedeeld of gewaardeerd worden.
Vandaar dat je ook naar de aard van je content moet kijken. Die bewaak je met de
SHIT formule.

Goede content is SHIT

Alleen SHIT content is waardevol
en zorgt er voor dat je jouw marketingdoelstellingen kunt behalen.
SHIT, pardon? Tijd voor wat uitleg.
Steeds meer bedrijven en ondernemers bloggen. Dat betekent dat er veel hetzelfde
gezegd wordt over hetzelfde.
Je snapt dat die dertien-in-een-dozijn content weinig zoden aan de dijk zet.
Kijk daarom verder dan de standaard onderwerpen en maak niet alleen maar
content die aansluit op populaire zoektermen in Google. Dat speelt allemaal wel
een rol bij het maken van effectieve content, maar goede content die gezien,
gewaardeerd en gedeeld wordt, vraagt meer.
Dat is content die Scherp, Helpend, Intrigerend of Trendsettend is.

Scherp

Welke content vormen
werken het best voor jou?

Content met ‘een randje’ valt op. Die neemt stelling, verkondigt een mening of een
visie. Content die zich uitspreekt, spreekt ook aan. Niet bij iedereen, maar dat wil je
ook niet.
Scherpe content is ook content die niet meer woorden of seconden nodig heeft
dan strikt noodzakelijk is. Als het in 150 woorden kan, doe het dan in 150
woorden. Ook als je denkt dat Google liever langere content heeft. Er zijn tenslotte
zoveel andere mogelijkheden om korte content te delen.

Helpend
Als het goed is, lost je product of dienst een probleem van je klant op. Of het
vervult een wens of behoefte. Je content moet hetzelfde doen, anders is het
consumeren ervan tijdverspilling. Zorg dus dat je content iemand helpt bij het
beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem. Laat zien dat je
een partner bent die de gewenste kennis of kunde in huis heeft en die snapt wat
klanten nodig hebben.

Intrigerend

De hamvraag bij alle contentmarketing is wat elk stuk content je oplevert. Los van
inhoud en onderwerp speelt ook de vorm van je content een belangrijke rol. Moet
je
artikelen
schrijven
en hoe
moeten
zijn? Kun jeDat
beter
video’s die
Maak
content
die aanzet
tot lang
nadenken
of die
tot dan
verwondering.
is content
produceren?
Of kiesdan
je voor
infographics,
PDF’sdie
of juist
voorom
hele
speelse
langer blijft hangen
de pakweg
een minuut
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te lezen.
Intrigeren kan op veel manieren. Je kunt een boeiend verhaal vertellen, dan kies je
Gelukkig geeft onderzoek antwoord op veel vragen. In september 2015
voor een intrigerende vorm. Je kunt iets onverwachts of tegendraads delen,
publiceerden MOZ en BuzzSumo een onderzoek waarin ze ruim 750.000 artikelen
waardoor iemand zich even op het verkeerde been gezet voelt. Of je kunt met je
analyseerden. Voor wie deze partijen niet kent: Moz is in de VS een van de
content alle verwachtingen overtreffen doordat je verder gaat dan anderen in jouw
toonaangevende partijen op het gebied van zoekmachineoptimalisatie. BuzzSumo
vak of branche.
biedt tools waarmee je het effect van content kunt beoordelen.

Trendsettend
Het onderzoek laat duidelijk zien wat je van allerlei vormen van content wel en niet
kunt verwachten. Tenslotte maak je content met een reden. Je wilt bijvoorbeeld
Probeer origineel te zijn. Het recyclen van content van anderen tot een ‘eigen’
beter gevonden worden in Google of je wilt dat andere websites naar je verwijzen.
stukje content (wat heet) is een doodlopende weg. Stop met kopiëren en maak
In dat geval richt je je waarschijnlijk op het realiseren van inkomende links.
liever iets dat anderen van jou gaan kopiëren. Wat is er nog niet? Wat heeft
niemand nog gedaan? Wat is nog nieuw en niet gemakzuchtig? Goede content
Of je wilt je bekendheid en zichtbaarheid vergroten. In dat geval ben je geholpen
probeert eerder trendsettend te zijn dan trendvolgend.
als anderen je content gaan delen, bijvoorbeeld via social media of een mailtje.
Leg je content ideeën eens langs de maatlat met deze vier criteria en je weet zeker
dat je content meer effect heeft!

Content vormen en hun effect
Uit het onderzoek blijkt dat het vaak of-of is. Content realiseert ofwel inkomende
links of het wordt gedeeld via social media. Ik zet de effecten van verschillende
content vormen hier voor je op een rij.

Het ‘lijstje artikel’
Een top 5, top 10 of zelfs een top 100. Misschien afgezaagd, maar nog steeds erg
effectief.
Wat levert het op: lijstjes worden veel gedeeld en halen ook redelijk wat
inkomende links binnen.
Aanbeveling: maak af en toe een top zoveel lijstje. Besteed als het even kan wel
extra aandacht aan de titel. Alleen aangeven wat de 5 beste tips voor een bepaald
probleem zijn, komt nogal saai over en daar zijn er bovendien al veel van. Probeer
je titel dan wat smeuïger te maken.

Een hoe-doe artikel
De bekende combinatie van een paar honderd woorden tekst met een paar leuke
afbeeldingen. Doel van het artikel is om te laten zien hoe je iets aanpakt.
Wat levert het op: levert weinig social shares en links op.
Aanbeveling: Sla dit type artikel niet zo maar over. Indien je deze artikelen goed
optimaliseert voor zoekmachines en ze maken deel uit van een groep artikelen over
een groter onderwerp, laat je wel zien dat hier je expertise ligt en draagt het ook bij
aan je positie in Google. Je kunt ook investeren in een langer artikel met uitleg en
advies van ten minste 1000 woorden:

Een 'longcopy' artikel
Lange artikelen van minimaal 1000 woorden worden relatief weinig ingezet, omdat
het veel moeite kost om lange artikelen te schrijven die van goede kwaliteit zijn.

Investeer je daar wel in, dan heb je echter ook wat!
Wat levert het op: longcopy artikelen krijgen meer links en worden vaker gedeeld
dan artikelen van minder dan 1000 woorden. Hoe langer het artikel, hoe meer links
en hoe vaker het gedeeld wordt. Overigens waardeert ook Google de langere
artikelen.
Aanbeveling: Ruim tijd en capaciteit in voor langere artikelen, zodat je regelmatig
longcopy content kunt publiceren. Mis je daar zelf het schrijftalent of de rust voor,
besteed het dan uit.

Colums en andere opinie artikelen
Een goed onderbouwde mening scherp formuleren zorgt voor content die boven
het maaiveld uitsteekt. Doordat je stelling neemt zal niet iedereen het met je eens
zijn, maar zowel voor- als tegenstanders zullen iets met je artikel doen. Dat is terug
te zien in het resultaat:
Wat levert het op: zowel links als social shares.
Aanbeveling: Ben je in staat om een mening scherp neer te zetten en niet bang om
een weerwoord te krijgen, omdat je weet waar je voor staat? Dan is dit goede
content om bijvoorbeeld persoonlijke expertise te etaleren.

Artikelen met onderzoeksresultaten
Je doet zelf onderzoek en publiceert de resultaten en conclusies. Of je verzamelt
en analyseert onderzoek van derden en komt met jouw visie, conclusies en
aanbevelingen. Je laat zien dat je een autoriteit bent in een bepaald vakgebied of in
een branche.
Wat levert het op: deze content vorm toppertje als het gaat om links en social
shares.
Aanbeveling: onderzoeksartikelen zijn bewerkelijk om te maken, maar vormen een
waardevol onderdeel van je totale contentmix. Heb je zelf geen tijd, besteed het
schrijven dan uit en geef de schrijver een goede briefing waarin je de relevante
onderzoeken meelevert en een denkrichting.

Video
Video’s komen in soorten en maten. Van 6 seconden filmpjes op Vine, 1 minuut
filmpjes op Facebook tot langere, informatieve video’s op YouTube en Vimeo.
Wat levert het op: korte entertainende video filmpjes worden vooral gedeeld, maar
krijgen nauwelijks links.
Aanbeveling: maak je informatieve video’s, stop dan veel tijd in de promotie ervan
en benader actief relevante websites die er naar zouden willen linken.
Entertainende video’s zijn heel geschikt om je naamsbekendheid te vergroten en
om je merk sympathieker te maken.

Infographics
Met een infographic maak je meestal een grafische weergave van onderzoek of van
een proces. Ze worden vaak aangeprezen als een goede vorm van visuele
marketing, maar infographics leiden tot zeer uiteenlopende resultaten.
Wat levert het op: gemiddeld genomen worden infographics niet veel gedeeld.
Qua links doen ze het gemiddeld matig tot redelijk (3 tot 4 links per infographic).
Maar: er zijn enorme uitschieters naar boven. Een klein deel scoort waanzinnig en
is meer dan 10.000 gedeeld op social media.
Aanbeveling: een goede infographic maken kost tijd en/of geld als je het
uitbesteedt aan een professional. Bedenk voor je aan een infographic begint of het
onderwerp van jouw infographic bijzonder is en een specifieke doelgroep
voldoende kan aanspreken en of je de tijd hebt om de infographic bij allerlei
partijen onder de aandacht kunt brengen zodat zij hem helpen verspreiden.

Quizzen
Een quiz is meestal meer entertainend dan informerend. Het is luchtig van aard en
kan een goede indruk geven van je (bedrijfs)persoonlijkheid.
Wat levert het op: verwacht geen links naar je quiz, maar wel veel actie op social
media. Quizzen worden massaal gedeeld en becommentarieerd.
Aanbeveling: besteed niet alleen aandacht aan de inhoud van de quiz, maar ook
aan de vormgeving. De hele uitstraling is bepalend voor het effect op de deelnemer
en op je merk.

Houd je doel voor ogen als je een vorm kiest
Wil je links naar je website en bouwen aan een goed zichtbare en vindbare
aanwezigheid op het web?
Of ligt je eerste prioriteit bij het realiseren van meer bekendheid en het laden van
je merk? In dat geval kan aandacht en bekendheid op social media je helpen.
Het zijn verschillende doelen van contentmarketing en door goed voor ogen te
houden wat je belangrijkste doel is, kun je ook gemakkelijker een keuze maken
voor bepaalde content vormen.
Wil je vooral veel exposure op social media dan zijn quizzen, artikelen met lijstjes
en (entertainende) video’s heel geschikt. Ben je op zoek naar inkomende links voor
je website dan kun je je richten op lijstjes, longcopy en op onderzoeksartikelen.

Met content mapping haal je
meer uit je content

Je investeert veel tijd en geld in het maken van content. Goede content die het
waard is om gelezen en bekeken te worden. Je plaatst de content op je website en
wacht tot het verkeer via Google op gang komt.
Natuurlijk promoot je deze content ook. Althans in het begin. Je realiseert
inkomende links, zet social media in en neemt de content op in de eerstvolgende
nieuwsbrief. Misschien investeer je ook in betaalde media, zoals Facebook
advertenties of Google Adwords.
Maar haal je er dan voldoende uit?
Nee. Zeker weten van niet.
Want na die eerste activiteit wordt het stil rond je content en komen er hooguit
mensen via Google op af. Mits die content redelijk hoog in Google staat natuurlijk…
Herken je dit en wil je dat anders?
Dat kan als je content mapping inzet.

Met content mapping haal je meer uit je content

Als je meer wilt bereiken met content waar je veel tijd en energie hebt gestopt en
waarvan je weet dat de kwaliteit goed is, dan heb je baat bij content mapping.
Daarmee vergroot je het bereik en de levensduur van je content.

Wat is content mapping?
Content mapping is het recyclen van bestaande content door het in verschillende
vormen te gieten. Want veel content bevat zoveel informatie dat het prima
geschikt is om zich op meer manieren te laten vertalen.
Daarvoor heb je creativiteit nodig, inzicht in je doelgroep en hoe die je content het
liefst consumeert en kennis van verschillende communicatieplatforms en -kanalen.

Content mapping tips
Veel content start als een informatief artikel en dat is een uitstekende basis voor
meer contentvormen waarbij je de inhoud van het artikel als uitgangspunt gebruikt.
Zo kun je zinnen waarin iets bijzonders, grappigs of controversieels wordt gezegd
ook verpakken als een quote. Die quote kun je in tekst delen, maar ook als een
visual.
Artikelen die een lijstje, checklist of stappenplan met een x aantal items bevatten
kunnen ook heel goed weergegeven worden in een infographic, een Pin op
Pinterest of een SlideShare.
Artikelen die uitleggen hoe je iets aanpakt kun je vertalen naar een korte animatie,
een demonstratievideo of een webinar.
Klanten die uitleggen wat hun ervaringen zijn kun je los gebruiken, maar ook
gebundeld. Dat kan in tekst en video.
Je kunt kennissessies op locatie organiseren en deze filmen. Zo’n opname kun je
tijdens de sessie integraal delen via Periscope. Maar ook achteraf als webinar of
podcast. Korte stukken van de sessie kun je als korte video’s delen. Op een eigen
YouTube kanaal maar zeker ook op social media die zich daarvoor lenen.
Mogelijk kun je lange artikelen ophakken naar kortere blogs die je elders kunt
delen. Bijvoorbeeld op andere websites, op LinkedIn Pulse of als Facebook Instant

Article.
Omgekeerd kun je kortere artikelen soms ook goed bundelen. Bijvoorbeeld als een
email cursus of een kort eBook of (online) magazine. Dit slaagt alleen indien je
vooraf een strategie hebt bepaald waarbij die korte contentvormen samen weer
een logisch geheel vormen.

Voorbeelden van content mapping
Wij passen content mapping altijd toe op de content die we maken, het is een vast
deel van onze strategie. Een investering in content productie betaalt zich immers
veel sneller en beter terug door de content direct op verschillende manieren te
vertalen.

Voorbeeld B2B dienstverlening
Voor een bureau met een B2B dienstverlening maken we regelmatig een
nieuwsbrief. Daarvoor hebben we een content plan opgesteld voor het gehele jaar.
De nieuwsbrief bevat verschillende onderdelen, onder andere een kennisartikel en
een fact & figure uit de branche.
De kennisartikelen zijn met opzet lang (minimaal 1000 woorden) en bevatten
waardevolle inhoud voor bedrijven die extra capaciteit bij het bureau inhuren. De
artikelen zijn zo opgezet dat deze ook als SlideShare gedeeld kunnen worden. Dat
leidt tot extra zichtbaarheid en elke SlideShare kan bovendien embed worden op
de pagina van het betreffende artikel. Dat laat zich gemakkelijk delen waardoor het
bureau ook meer volgers op SlideShare krijgt. Een deel van de artikelen vertalen we
daarnaast naar een infographic.
Met deze verschillende contentvormen kunnen we kennisartikelen met de juiste
dosering gedurende het hele jaar onder de aandacht zonder te veel in herhaling te
vallen.
De facts & figures starten als korte producties voor de nieuwsbrief. Maar het is de
bedoeling dat deze samen straks ook weer een representatief geheel vormen voor
de expertise van de klant. Elke fact & figure wordt als een aantrekkelijke visual
opgemaakt, die zowel in de nieuwsbrief, de website als op social media gedeeld kan
worden. Gebundeld vormen ze straks een mini naslagwerk, dat bezoekers kunnen
downloaden op de website en dat we op SlideShare kunnen plaatsen.

Voorbeeld consumentenmarketing
Voor een bedrijf dat coaching- en training aanbiedt brachten we in kaart met welke
hulpvragen de doelgroep op zoek gaat naar ondersteuning. Daaruit komt een
contentstrategie voort die vertaald is naar een blogplanning. De blogs verschijnen
wekelijks en zijn geoptimaliseerd voor Google, zodat ze jaren lang verkeer naar de
website gaan genereren. Een deel van de blogs leent zich ook voor een
infographicvorm en voor korte video’s waarin iets wordt uitgelegd.
De blogplanning is erop gericht dat zeven blogs onderling zo samenhangen dat de
ze een gratis emailcursus vormen waar iedereen zich op kan abonneren. Zo
creëren we een leadgenerator. Na een jaar ontstaat bovendien een eBook dat
gratis weggeven kan worden aan belangstellenden die nog net een duwtje nodig
hebben. Het eBook kan ook tegen betaling aangeboden worden via online
boekwinkels en zo de reputatie van het bedrijf versterken.

Voorbeeld uit arbeidsmarktcommunicatie
Een opdrachtgever die moeite heeft om voldoende hoog opgeleid personeel te
vinden, gebruikt content om geïnteresseerde kandidaten te laten zien hoe
interessant het werk is dat ze aanbieden. Ook biedt deze werkgever iedereen gratis
toegang tot allerlei recente vakkennis, in tekst en video.
De content wordt geplaatst op de ‘werken bij’ website en is zichtbaar voor
iedereen die een vacature bekijkt. Maar updates van de gratis vakkennis komen
daarnaast in de maandelijkse nieuwsbrief en zijn een sterke impuls om je als
vakgenoot te abonneren op deze nieuwsbrief.
Bovendien bundelen we de informatie in een magazine dat tijdens allerlei beurzen
en evenementen wordt uitgedeeld en dat ook gemakkelijk online te vinden en te
delen is. Treffende uitspraken uit interviews delen we uiteraard als visuele quote
op verschillende social media.

Een lange termijn visie is cruciaal
Als je aan de slag wilt met content mapping is het cruciaal dat je bij de keuzes die je

maakt altijd uitgaat van de voorkeuren van je doelgroep. Dat geldt zowel voor de
vorm van je content als de plek waar je deze deelt. Wil je doelgroep liefst een video
zien of zoekt men gericht op zakelijke plekken zoals LinkedIn en SlideShare? Zoekt
men concrete tips en feiten of zoekt men liever persoonlijke verhalen? Zijn er
verschillende stadia in het oriënteren en kopen te onderscheiden en met welke
content(vorm) kun je op ieder stadium inspelen?
Daarnaast is het bij het produceren en delen van content noodzakelijk om de blik
op de lange termijn te richten. Dat is de enige manier om verschillende
contentvormen te realiseren die elkaar versterken met een redelijke investering in
tijd en geld.

Oh boy, kritiek op je content

Als je contentmarketing inzet, heb je twee keuzes. Je kunt je richten op veilige
content waarbij je informatie deelt die niet controversieel is, waarbij je geen eigen
mening geeft en waarvan je weet dat die bij het overgrote deel van je publiek goed
zal vallen.
Of je kiest ervoor om af en toe buiten de lijntjes te kleuren: je deelt een totaal
nieuw inzicht of een mening die afwijkt van de veilige meerderheid. Je komt met
iets dat nog niet eerder op die manier gedaan is.
Zoals je hebt kunnen lezen pleiten wij voor het laatste. De laatste methode leidt
immers tot meer zichtbaarheid, omdat meer mensen je verhaal verder zullen delen.
Het maakt je ook kwetsbaar, want zodra je content boven het maaiveld uitsteekt
zijn er ook mensen die er ‘iets van vinden’. Je krijgt reacties en commentaar.
Positief en negatief.
Hoe ga je daar dan mee om?

De fans, de haters en de onverschilligen
Bij alles wat je doet en deelt zullen er drie groepen zijn: de mensen die het geweldig
vinden, de mensen die het verschrikkelijk vinden en de mensen die het koud laat.
Die groepen wisselen onderling van grootte, afhankelijk van het onderwerp en de
mate waarin je content zich uitspreekt over iets. Maar criticasters en haters zullen
er altijd zijn. Als je content deelt, zullen ze hun pijlen op een zeker moment
gegarandeerd op je richten. Zeker als je content online staat.

Kenmerken van criticasters
Critici kun je in twee groepen onderverdelen. De eerste groep zijn mensen die
eigenlijk geen criticaster zijn. Het zijn fans en ambassadeurs, maar dat zie je pas op
het tweede gezicht. Het zijn namelijk mensen die wel een kritiek leveren, maar met
de intentie om je nog beter te maken. Ze wijzen je bijvoorbeeld op andere bronnen
die iets anders beweren of geven een aanvulling. Ze wijzen je op gebrekkige
spelling of vormgeving. Of ze hebben een volstrekt andere mening en
onderbouwen die ook zodat een waardevolle discussie en uitwisseling van
inzichten kan ontstaan.
De tweede groep geeft kritiek vanuit zelfzuchtige motieven. In feite draait hun
kritiek om hen zelf en hoe zij zichzelf zien. Ze missen mogelijk de vakkennis die jij
etaleert. Ze voelen zich niet gehoord of erkend en gaan dus maar online hun
mening spuien. Jouw content is zo’n geval slechts een aanleiding en niet de reden
voor hun kritiek.
Een belangrijk verschil tussen beide groepen is dat waardevolle critici vaak niet de
openbaarheid zoeken met hun kritiek. Die benaderen je persoonlijk met een mailtje
dan wel telefoontje of spreken je na een presentatie aan. De tweede groep doet
alles online en gaat vaak ook nog schuil achter een alias. Het zijn bijna altijd lafaards
en ze hebben bijna altijd meerdere mensen, bedrijven en organisaties op de korrel.

Omgaan met kritiek
De angst voor kritiek weerhoudt veel ondernemers en bedrijven om bepaalde
content te delen. Dat is zonde, want door altijd op veilig te spelen creëer je alleen
nog maar veilige en middle-of-the-road content. En die doet niets voor je
marketingdoelen.
Probeer daarom je eigen censuur te verminderen en bedenk een strategie waarmee
je kritiek de baas kunt blijven. Bijvoorbeeld met de volgende acties:

1. Kijk waar de kritiek vandaan komt.
Met welke bedoeling wordt de kritiek gegeven? Wordt de wereld hier beter van?
Zo ja, haal er uit wat voor jou van waarde is. Zo nee, negeer. Er zijn nu eenmaal
sneue types in de wereld die niets beters te doen hebben. Ze zijn voor jou niet
relevant.

2. Hanteer de 24-uurs regel.
Zuigers en haters zijn ongeduldig en gedijen bij je weerwoord. Reageer de eerste
24 uur niet. Vind je het na 24 uur toch de moeite om te reageren, doe het dan.
Maar meestal is je eerste emotie al weggeëbd en zie je de kritiek voor wat die is:
zonder waarde.

3. Zorg voor een praatpaal.
Soms weet iemand precies je kwetsbare plek te raken. Dat is geen verdienste van
die ander en maakt diens kritiek ook niet waardevoller. De kritiek vindt een
voedingsbodem bij jou omdat je zelf bepaalde onzekerheden en angsten hebt.
Herken en erken die onzekerheden. Drukt iemand op jouw pijnlijke knop, dan lucht
het al op om er met iemand die je goed kent over te praten, op het werk of privé.
Zorg dat je iemand achter de hand hebt die je weer helpt om objectief te zijn.

4. Verdiep je in de mens achter de kritiek.
Als de kritiekgever niet anoniem is, kun je vaak achtergrondinformatie vinden over
die persoon. Dan begrijp je vaak ook uit welke angst, woede of frustratie de kritiek
voortkomt. Die heeft weinig met jouw verhaal of content van doen, maar alles met
die persoon. Zo verminder je de emotionele impact van kritiek.

5. Wees de kritiek een stap voor.
Ken je eigen zwakke plekken. Weet je dat je soms wat slordig bent met spelling?
Dat je snel een mening geeft zonder alle feiten te kennen? Laat je blog, tweet of
artikel eerst door een ander lezen of kies een ander medium waar spelling minder
relevant is. Check bij meningen eerst je cijfers nog een keer.
Met bovenstaande stappen voorkom je dat je jezelf ervan weerhoudt om bijzonder
goede content te maken. Kritiek zal er altijd zijn en is een teken dat je iets
bijzonders gemaakt hebt. Als je meer wilt bereiken met contentmarketing kun je je
beter afvragen hoe je ‘de onverschilligen’ zou kunnen raken dan hoe je critici stil
kunt krijgen. Dat laatste lukt je niet en het eerste zet veel meer zoden aan de dijk.
Onderscheidende content maken is in dat geval een goede strategie.

Aan de slag!
Maak je eigen mix van informerende, helpende, inspirerende of
entertainende content.

Kijk of je deze Scherp, Helpend, Intrigerend dan wel Trendsettend kunt
maken. Zo creëer je iets bijzonders dat mensen bijblijft.

Wees je bewust van de vorm die je kiest in relatie tot het doel dat je
wilt bereiken. Wil je links, shares op social media of beide?

Kijk hoe je de impact van die content kunt vergroten door hem in
meerdere vormen te gieten.

Krijg je kritiek, besef dan dat je iets goed hebt gedaan...!

Wil je hulp of sparren? KLIK HIER!

Over Sstroop
De technieken van contentmarketing vormen de basis van alles wat
Sstroop voor haar klanten betekent en bereikt. We helpen bedrijven en
organisaties om hun doelgroep te laten zien hoe goed ze zijn.
Niet door het te zeggen of erger nog, door het te roeptoeteren in
advertenties, maar door potentiële klanten de informatie aan te reiken
waardoor klanten zelf tot de conclusie komen dat je goed bent.

Volg het blog of lees de nieuwsbrief
Op ons contentmarketing blog en in de nieuwsbrief die elke 14 dagen
verschijnt delen we informatieve artikelen.
Over het maken en promoten van content, het verbeteren van je website
en social media en alle andere kanalen waar je content tot zijn recht komt.
Op Facebook en LinkedIn delen we ook content van derden die we de
moeite waard vinden.
Wil je een keer koffie drinken: we zijn gevestigd in Haarlem.

https://www.facebook.com/sstroopma
rketing

https://www.linkedin.com/company/ss
troop-content-m...

