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Doeltreffende content is content die een vastgesteld doel realiseert. Het 
maakt een bedrijf bijvoorbeeld beter vindbaar of zichtbaar. Het geeft mensen 
het gewenste gevoel bij een merk dat ze nog niet kennen. Of het raakt een 
snaar bij de doelgroep, waardoor mensen een beoogde actie nemen.

Deze content kan zowel mooi als lelijk zijn, best saai of enorm inspirerend, 
heel lang of juist ultrakort. Ook kun je hiervoor uit allerlei vormen kiezen: 
geschreven content, podcasts, visuals of video. Als de gekozen vorm maar 
past bij het doel en je doelgroep. 

Alle benodigde keuzes kun je goed maken op basis van data, eigen onderzoek 
en onderzoek van derden. Want er zijn inmiddels veel best practices over de 
werking van content. Ze staan alleen her en der op internet wat het soms 
lastig maakt om op de hoogte te blijven.

Daarom heb ik in deze handleiding voor doeltreffende content een aantal 
best-practices bij elkaar gezet. Zo kunnen ze als leidraad dienen bij het maken 
en delen van onderscheidende content die het gewenste effect heeft.

Linda Krijns
Sstroop Contentmarketing
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1010 ‘geboden’ voor goede content ‘geboden’ voor goede content

Goede content is content die je doelgroep waardeert en die bijdraagt aan de doelstellingen 
van je bedrijf. De definitie van goede content zal daarom van bedrijf tot bedrijf verschillen. 
Maar waar moet content aan voldoen om echt te werken voor je merk of bedrijf? Deze 10 
‘geboden’ helpen je om goede content te maken.

1 De inhoud van je content is geverifieerd
Als je waardevolle informatie deelt moet deze wel kloppen. Dat lijkt een open deur, toch is 
dit het  eerste ‘gebod’ omdat onderzoek laat zien dat als mensen denken dat je content niet 
accuraat is, zij je merk minder waarderen. Maar liefst 38% van de consumenten geeft aan dat 
accurate content met kloppende informatie voor hen het belangrijkst is (bron: Adobe Content 
Survey, 2018). 

Dat betekent geenszins dat je controversiële onderwerpen of onderwerpen waar nog lang niet 
alles zeker is, moet mijden. Juist content die stelling durft te nemen, creëert namelijk fans. Kom 
dan echter wel zelf met correcte data en informatie.

Maak dus niet alleen veilige keuzes in je onderwerpen, maar zorg ervoor dat alles wat je deelt 
dubbel gecheckt is.

2 De content is goed geproduceerd
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.

 
3 De boodschap is relevant voor je doelgroep
Je content moet een oplossing naderbij brengen. Voor een brandend probleem dat iemand 
heeft of voor een zogenaamde HoeDoe vraag. Of je biedt een blik achter de schermen 
waardoor iemand je bedrijf en visie leert kennen. Een alternatief is dat je iemand inspireert of 
entertaint met content, maar ook die content moet relevant zijn voor je doelgroep.

4 Goede content is onderscheidend
Als je concurrenten of andere partijen al bepaalde kennis hebben gedeeld, is het niet 
verstandig soortgelijke content te maken. Die wordt weinig gezien en weinig gewaardeerd. In 
plaats daarvan kun je beter op zoek naar content die er nog niet is of die qua inhoud, vorm, 
gebruiksgemak of originaliteit iets toevoegt aan bestaande content van concurrenten.

Een enkele keer kan het wel slim zijn om soortgelijke content te maken als je concurrent. 
Bijvoorbeeld als de inhoud onmisbaar is voor je bedrijf en zonder deze informatie niet 
geloofwaardig zou zijn. Of wanneer je zeker weet dat je andermans content in kwaliteit én 
bereik kunt overtreffen.



Zo maak je doeltreffende content

4

5  Er is voldoende vraag naar de content
Al is je blog, podcast of video nog zo goed, wanneer een te beperkt deel van je doelgroep er 
belangstelling voor heeft, dragen ze onvoldoende bij aan je doelstellingen. Onderzoek daarom 
eerst waar je doelgroep belangstelling voor heeft en waar zij naar zoekt. Zo ontdek je de 
onderwerpen waar voldoende vraag naar is.

De crux hier is om ‘voldoende’ correct te definiëren. Soms is er in absolute aantallen weinig 
vraag naar een bepaald onderwerp. Maar als een kleine vraag wel voor grote omzet kan 
zorgen, dan is dit onderwerp alsnog de moeite waard. Of je doelgroep is op zich relatief 
klein, maar je weet wel dat de meerderheid van je doelgroep interesse heeft. Ook dan is een 
onderwerp relevant.

6  De content biedt kansen in Google en social media
In de strijd om zichtbaarheid van je content is het natuurlijk belangrijk dat je content gezien 
wordt. Dat betekent dat deze een redelijke tot goede kans moet maken om de eerste pagina 
met zoekresultaten in Google te halen.

Denk wat zicht- en vindbaarheid betreft ook verder dan Google. YouTube is bijvoorbeeld de 
een na populairste zoekmachine en Facebook is nummer drie. Als het je lukt om op een of 
meer van deze kanalen zichtbaar te zijn heeft dat veel voordelen.

Afhankelijk van je onderwerp kan de concurrentie voor de eerste posities in zoekmachines 
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.
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 7   De content bewijst de kwaliteiten  
van je merk/bedrijf

Heb je bepaalde kernkwaliteiten of merkwaarden voor je bedrijf gedefinieerd, controleer dan 
of deze ook terugkomen in de uitingen die je maakt. Je content moet in lijn zijn met je merk 
en alles wat je doet. Niet ieder stuk content kan alle merkwaarden versterken, maar als je 
aanhoudt dat alle nieuwe content ten minste één merkwaarde ondersteunt, ben je op de 
goede weg om met content ook aan je merkidentiteit te bouwen.

 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 interessant, leuk of 
bijzonder genoeg om met anderen te delen. 

Die extra zichtbaarheid heeft als extra voordeel dat ook meer mensen en sites naar je content 
zullen linken. Dat komt je positie in Google ten goede en zorgt voor meer verkeer naar je 
website. Zo kunnen social media shares als een vliegwiel functioneren.

 9 De content is niet promotioneel van aard
Geen enkele doelgroep houdt van promoties. Maak de inhoud van je uitingen daarom niet 
(uitsluitend) promotioneel van aard, maar houd deze objectief, waardevol, inspirerend en/of 
entertainend. 

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, wil je mogelijk een 
vervolgtraject voor deze lead opzetten. Zo ontdekt iemand meer van wat je te bieden hebt, 
kun je contact houden en gedurende langere tijd je waarde bewijzen. 

‘Losse’ stukken content bieden daarvoor te weinig basis. Zorg daarom voor content die 
uit meerdere onderdelen bestaat die elkaar op een logische manier kunnen opvolgen en 
versterken. Dat vraagt om een contentschema waarin de relaties tussen verschillende 
contentuitingen zichtbaar zijn. Zo kun je iemand gemakkelijk meerdere soorten content 
voorschotelen. Bovendien ontdek je zo witte vlekken.
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Wie steeds hetzelfde soort content deelt, loopt het risico als saai ervaren te worden. Wil je 
je doelgroep blijven boeien dan is het zaak om een mix van verschillende soorten content te 
maken. Welke ingrediënten jouw ideale contentmix bevat, hangt af van de doelen die je hebt. 

In principe zijn er ‘maar’ vier soorten content:
    
    1. Informerende content
    2. Servicegerichte content
    3. Inspirerende content
    4. Entertainende content

Door van elk van deze vier soorten content te bepalen hoeveel je ervan gebruikt, creëer je een 
contentmix die afwisselend is en een beter beeld geeft van wie je bent en wat je in huis hebt.
 

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 soms droog overkomen. Het 
is daarom niet aan te bevelen om je bij content creatie tot informerende content te beperken. 
Daarover straks meer.

2  Servicegerichte content
Met servicegerichte of helpende content verhoog je het serviceniveau van je bedrijf en ben je 
behulpzaam. Je kunt denken aan:

      Gebruiksdemonstraties
      Aanbieden van handleidingen als download (PDF, video of audio)
      Gelegenheid tot vragen stellen via mail, telefoon of social media
      Gebruikstips om meer uit je product of dienst te halen
      Gebruikstips en ervaringen van andere klanten
      Verwijzingen naar handige tools die mensen kunnen gebruiken
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Servicegerichte content is overwegend rationeel van aard. Maar als je het goed doet zal het 
ook de tevredenheid bij je klanten vergroten en geef je het een positieve, emotionele lading. 
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 de 
servicegerichte content is toch rationeel.

3  Inspirerende content
Met inspirerende content richt je je meer op het gevoel van je doelgroep. Je probeert ze 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 achter de oprichting van het 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. Een 
visuele vorm werkt vaak heel goed.

4  Entertainende content
Entertainende content doet niets anders dan dat: vermaken. Het is 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, tot tranen toe ontroert, boos of ongerust 
maakt of afleidt van het dagelijkse leven. Deze content raakt mensen in hart, ziel of buik en 
is heel geschikt voor het maken van een verbinding met je doelgroep. Ook kan entertainende 
content bijdragen aan je naamsbekendheid, omdat deze vorm van content veel gedeeld 
wordt, waardoor je bereik toeneemt.

Bij entertainende content is het wel zaak om op te letten dat er een logische connectie is 
tussen de content en de afzender. Filmpjes met baby’s, kinderen en katten hebben een hoge 
aaibaarheidsfactor, maar als ze niets met jou als afzender van doen hebben, zal deze content 
ook niets voor je bedrijf gaan betekenen.

Vaak zijn er kruisbestuivingen tussen  
de vier soorten content
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) bied je mensen perspectief op een leuker leven of op prettiger werk 
en dat is zeker inspirerend.

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

Jouw contentmix: maak een eigen,  
passende combinatie
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. Maar 
dit zijn enkele suggesties:

Wil je meer traffic naar je site?Wil je meer traffic naar je site?

Dan heb je goed vindbare content nodig die anderen bovendien voor je willen delen. Kies voor 
het soort content dat jouw doelgroep zou willen delen.

Wil je je expertstatus tonen?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?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 toonzetting van een koffiespecialist dan van een leverancier in zakelijke 
software.

Wil je een salestrechter inrichten?Wil je een salestrechter inrichten?

Begin dan met leads genererende content, maar voeg ook servicegerichte content toe die de 
aankoop faciliteert.

De ideale contentmix varieert per organisatie
Een ideale contentmix samenstellen vraagt naast een doordachte contentstrategie dus 
om maatwerk. Alleen dan kun je content maken die je doelstellingen helpt realiseren. Gun 
jezelf daarbij ook een periode waarin je de mix uittest, evalueert en waarin je sleutelt aan de 
samenstelling van je contentmix.

Zo maak je doeltreffende content
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DDe SHITT-formule  e SHITT-formule  
voor content die opvaltvoor content die opvalt

Alle content moet allereerst voldoende ogen, oren en aandacht trekken. Pas dan kan het 
gewaardeerd en onthouden worden en aanzetten tot de gewenste actie. Maar het is verdraaid 
lastig om in deze tijden van content overload voldoende op te vallen en je te onderscheiden 
van concurrerende content. Om dat te bereiken gebruik je de SHITT-formule. Deze helpt je om 
opvallende content te maken voor je doelgroep.

SHITT staat voor Scherp, Helpend, Intrigerend en Trendsettend óf Tijdloos. Vijf criteria die je 
helpen toetsen of de content die je maakt straks echt opvalt en toegevoegde waarde heeft 
voor je doelgroep.

Scherpe content
Scherp zijn, een mening geven. Veel bedrijven deinzen ervoor terug. Bang om mensen af 
te stoten. Tegelijkertijd wil niemand een grijze muis zijn. Sterker nog: je doelgroep wil ook 
helemaal geen zaken doen met grijze muizen… Dus geef je bedrijf en manier van werken kleur 
en laat zien wat je mening is. Dan trek je de mensen aan die bij je onderneming passen.

Scherpe content verwoordt op een treffende manier hoe iets wat jou/jullie betreft in elkaar 
zit. Stelling nemen of onderwerpen aanpakken die anderen links laten liggen zijn een goede 
manier om dat te doen. Een andere manier is om bij ieder stuk content niet meer woorden, 
herhalingen of uitweiding te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Daardoor krijg je heel puntige 
content die mensen snel kunnen consumeren, maar die wel veel zeggingskracht heeft.

VormenVormen

Content die scherp is, is vaak een artikel voorzien van een duidelijke en prikkelende titel, 
inleiding, argumenten en afsluiting. Een korte video is ook een goede optie, net als een 
afbeelding waarin je een stelling of mening deelt.

Helpende content
Mensen hebben het druk, hebben taken en dingen te doen. Daarom zoeken ze voor tal van 
vragen een antwoord en een oplossing voor hun problemen. En wel zo snel en goed mogelijk. 
Wie iets googelt wil NU een DUIDELIJK antwoord op de vraag. Niet een artikel of video die 
herhaalt wat het probleem is of slechts een deel van de oplossing geeft, maar concrete 
suggesties hoe je iets oplost of hoe je meer resultaat krijgt. Dát is helpende content.

Wees daarbij niet bang dat je te veel deelt of te veel weggeeft. Dat is zelden het probleem. 
Ook niet als je het van de verkoop van je kennis moet hebben. Gericht advies op maat is 
immers onovertroffen. Door echte antwoorden en oplossingen te geven laat je niet alleen zien 
dat je de kennis in huis hebt, maar ook dat je behulpzaam bent. Dat is toch iets dat mensen 
zoeken in een adviseur of een bedrijf dat zegt service hoog in het vaandel te hebben.

Zo maak je doeltreffende content
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VormenVormen

Helpende content heeft vaak de vorm van een stappenplan, checklist, handleiding of 
demonstratie- of uitlegvideo. Maar je kunt ook denken aan een strip of een infographic.

Intrigerende content
Door te intrigeren val je direct op een positieve manier op en zet je mensen aan het denken 
of verwonderen. Daarmee houd je de aandacht langer vast én onthoudt men je beter. 
Bijvoorbeeld omdat je iets vertelt dat mensen nog niet wisten of waardoor ze ergens heel 
anders over gaan denken. Of omdat het informatie bevat die tegenstrijdig lijkt, maar het 
niet is. Onverwachte inhoud intrigeert én wordt onthouden. Maar ook de vorm waarin je iets 
brengt kan intrigeren.

VormenVormen

Natuurlijk kun je intrigeren met een artikel. Maar ook door iets met humor te verpakken, zoals 
in een cartoon, strip of video. Beeldende vormen zijn heel geschikt om te intrigeren omdat 
ons brein visuele informatie gemakkelijk tot zich neemt. Denk aan een afbeelding met een 
intrigerend feit, een foto van grote schoonheid of een video die heel knap gemaakt is.

Trendsettende content
Bij trendsettende content heb je twee keuzes. Of je komt zelf met iets heel nieuws of je haakt 
enorm snel in op actualiteiten of trends. In het eerste geval doe je bijvoorbeeld onderzoek of 
een test. Daarbij kun je eventueel gebruik maken van bestaande bronnen en onderzoeksdata. 
Of je maakt een vergelijking tussen meerdere opties waardoor je doelgroep gemakkelijker 
een keus uit verschillende alternatieven kan maken. In het tweede geval haak je direct in op 
iets dat in de actualiteit speelt en geef je aan wat het standpunt, inzicht, ervaring van jou als 
expert, jouw bedrijf of organisatie is.

VormenVormen

Een onderzoeksverslag, infographic of een bladerbare presentatie zijn goede opties voor 
trendsettende content. Haak je in op nieuws dan ligt een persoonlijk blog voor de hand. Of 
schrijf een persbericht of opinieartikel als je vindt dat de media iets onvoldoende belichten en 
stuur dat op naar het medium/media van je keuze.

Zo maak je doeltreffende content
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Tijdloos
Trendsettende content heeft een bepaalde levensduur. Dat kan een dag, week, maand of jaar 
zijn, maar omdat het trendsettend is, is de houdbaarheid en relevantie per definitie beperkt. 
Daarom is de alternatieve T in de SHITT-formule die van tijdloze content. Dit is evergreen 
content die doelbewust gemaakt is om heel lang mee te gaan. 

Nu is geen enkele content 100% tijdloos, dus als je deze content maakt is het goed om 
deze regelmatig na te lopen en van een update te voorzien. Bijvoorbeeld elke zes of twaalf 
maanden.
Daarnaast kun je ook de inhoud van je content kritisch beoordelen op elementen die mogelijk 
snel verouderen of veranderen. Die doen dan afbreuk aan de levensduur. Kijk of je die 
elementen kunt aanpassen of weglaten.

VormenVormen

Onder tijdloze content vallen overzichten, handleidingen en uitgebreide stappenplannen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een artikel, presentatie of PDF.

De meest gemaakte fout bij content
Ook content die aan de SHITT-criteria voldoet en goed opvalt kan falen. De reden daarvoor 
zit hem in de strategie die aan de content ten grondslag ligt. Vaak gaat de strategie namelijk 
uit van allerlei veronderstellingen over de eigenschappen, kenmerken, pijnpunten en wensen 
van de doelgroep maar zijn die onvoldoende getoetst. Het gevolg is dat je content net niet de 
juiste mensen bereikt of hen onvoldoende weet te boeien. Effectieve content is dus content die 
én opvalt én perfect is afgestemd op de daadwerkelijke motieven van de juiste doelgroep.

Zo maak je doeltreffende content
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WWelke contentvorm werkt  elke contentvorm werkt  
voor welk doel?voor welk doel?

Los van inhoud en onderwerp speelt ook de vorm van je content een belangrijke rol. Moet je 
artikelen schrijven en hoe lang moeten die dan zijn? Kun je beter video’s produceren? Of kies je 
voor infographics, Pdf’s of juist voor hele speelse content?

Gelukkig geeft onderzoek antwoord op veel vragen. Zo publiceerden MOZ en BuzzSumo 
een onderzoek waarin ze ruim 750.000 artikelen analyseerden. Voor wie deze partijen 
niet kent: Moz is in de VS een van de toonaangevende partijen op het gebied van 
zoekmachineoptimalisatie. BuzzSumo biedt tools waarmee je het effect van content kunt 
beoordelen.

Het onderzoek liet duidelijk zien wat je van allerlei vormen van content wel en niet kunt 
verwachten. Tenslotte maak je content met een reden. Je wilt bijvoorbeeld beter gevonden 
worden in Google of je wilt dat andere websites naar je verwijzen. In dat geval richt je je 
waarschijnlijk op het realiseren van inkomende links.
Of je wilt je bekendheid en zichtbaarheid vergroten. In dat geval ben je geholpen als anderen 
je content gaan delen, bijvoorbeeld via social media of door het via een mail door te sturen.

Contentvormen 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 contentvormen hier voor 
je op een rij.

Het ‘lijstje artikel’Het ‘lijstje artikel’

Een top 5, top 10  of zelfs een top 100. Misschien afgezaagd, maar het kan effectief zijn, 
omdat ze overzichtelijk zijn en prettig lezen. Lijstjes worden veel gedeeld en halen ook redelijk 
wat inkomende links binnen. Maar dat geldt vooral voor ‘kwaliteitslijstjes’ afkomstig van 
bekende of betrouwbare afzenders. 
Aanbeveling: overdrijf niet. Beperk je tot lijstjes die echt relevant zijn voor je doelgroep en blijf 
weg van clickbait-achtige titels en onderwerpen. En zoals voor alles geldt: zorg voor kwaliteit 
waar mensen echt iets aan hebben.

Een hoe-doe artikelEen 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. Deze artikelen 
leveren weinig social shares en links op. 
Aanbeveling: sla dit type artikel niet zomaar over. Wanneer je deze artikelen goed 
optimaliseert voor zoekmachines en ze maken deel uit van een groep artikelen die samen een 

Zo maak je doeltreffende content
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groter onderwerp behandelen, 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.

Een ‘longcopy’ artikelEen ‘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! Longcopy artikelen krijgen namelijk meer inkomende links en 
worden vaker gedeeld dan korte artikelen. Hoe langer het artikel, hoe meer links en hoe vaker 
het gedeeld wordt. Ook Google waardeert langere artikelen vaak met een betere positie. En 
last but not least: longcopy heeft meer autoriteit in de ogen van de lezer.

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. Kies niet voor longcopy vanwege de vorm, maar kijk of het echt bij je doelstellingen én je 
doelgroep past.

Columns en opinieartikelenColumns en opinieartikelen

Een mening goed onderbouwen en scherp formuleren zorgt voor content die boven het 
maaiveld uitsteekt. Het is een vorm van Scherpe content, zoals die bij de SHITT-formule voor 
opvallende content benoemd werd.

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, want 
artikelen met een duidelijke mening krijgen meer inkomende links en 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 
expertise te etaleren en kan het helpen om zogenaamd thoughtleadership te claimen.
 

Artikelen met onderzoeksresultatenArtikelen 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.

Deze contentvorm blinkt uit in het realiseren van inkomende links en social shares.

Aanbeveling: onderzoeksartikelen zijn bewerkelijk om te maken, maar vormen een waardevol 
onderdeel van je totale contentmix. MITS je daadwerkelijk data tot je beschikking hebt en tot 
nieuwe conclusies kunt komen. Het moet ook bij je merkdoelstelling passen.

Zo maak je doeltreffende content
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VideoVideo

Video’s komen in soorten en maten. Van 10 seconden of 1 minuut filmpjes op Facebook tot 
langere, informatieve video’s op YouTube en Vimeo. Korte, entertainende of ‘aaibare’ video’s 
worden wel gedeeld op social media, maar krijgen nauwelijks links. YouTube video’s kunnen je 
vindbaarheid vergroten als je de juiste onderwerpen kiest en deze goed optimaliseert.

Aanbeveling: video’s op social media worden relatief vaak aan volgers getoond en zijn 
nuttig om de interactie hoog te houden. Maak je informatieve video’s, stop dan veel tijd in 
de optimalisatie en promotie ervan. Gaandeweg zien we ook een interessante tweedeling: 
succesvolle video’s zijn vaak of ultrakort of juist flink lang.

InfographicsInfographics

Met een infographic maak je meestal een grafische weergave van onderzoek, een proces of 
stappen in een checklist of stappenplan. Ze worden vaak aangeprezen als een goede vorm 
van visuele marketing, maar infographics leiden tot zeer uiteenlopende resultaten.

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 goed en is meer dan 10.000 
gedeeld op social media. Onderwerpkeuze en uitwerking spelen hier een belangrijke rol.

Aanbeveling: een goede infographic maken kost tijd en geld als je het uitbesteedt aan 
een professional. Bedenk voor je aan een infographic begint of het onderwerp van jouw 
infographic bijzonder is en of het een specifieke doelgroep voldoende kan aanspreken. Stel 
vooraf ook vast of je tijd hebt om de infographic bij allerlei partijen onder de aandacht te 
brengen zodat zij hem helpen verspreiden.

QuizzenQuizzen

Een quiz is meestal meer entertainend dan informerend. Het is luchtig van aard en kan een 
goede indruk geven van je merkpersoonlijkheid. Verwacht geen links naar je quiz, maar wel 
veel actie op social media. Quizzen werden 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.

Zo maak je doeltreffende content
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Houd je doel voor ogen als je een contentvorm kiest
Wil je links naar je website en bouwen aan een goed zichtbare en vindbare online 
aanwezigheid? Dan zijn onderzoeksartikelen en longcopy artikelen waarin je expertise toont 
en deelt het overwegen waard.

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. Focus dan op contentvormen 
die mensen graag delen zoals quizzes en inspirerende of entertainende video’s. Wees daarbij 
bereid om budget vrij te maken om de content betaald te delen.

Verschillende doelen vragen dus om verschillende contentvormen. Door goed voor ogen te 
houden wat je belangrijkste doel is, kun je ook gemakkelijker een keuze maken voor bepaalde 
contentvormen.

Zo maak je doeltreffende content
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VVindbare content makenindbare content maken

Hoe zou je website presteren als deze beter vindbaar zou zijn? Betekent meer bezoekers ook 
meer resultaat? Wel als je hiervoor de juiste keuzes maakt en je concentreert op relevante 
zoekopdrachten in combinatie met vindbare content.

De kliks per positie op de eerste paginaDe kliks per positie op de eerste pagina

Een analyse van ruim 5 miljoen zoekopdrachten en 874.000 webpagina’s laat zien 
hoe belangrijk het is om zo hoog mogelijk te staan op die eerste pagina met Google 
zoekresultaten. De nummer 1 kreeg gemiddeld 31,7% van alle kliks en de sites op positie 8, 
9 en 10 gemiddeld zo’n 3% van de kliks. Wie op de tweede pagina staat, kon kliks vrijwel 
vergeten. Slechts 0,78% van alle zoekers klikte op een resultaat op de tweede pagina.  
(bron: onderzoek door Backlinko, 2019) 

De bovenste drie posities zijn samen dus goed voor 75% van alle kliks.

Waar wil je op gevonden worden?
Je vindbaarheid verbeteren begint met keuzes maken. Allereerst moet je bedenken op welke 
zoekopdrachten je gevonden wilt worden. Dat lijkt een no-brainer en waarschijnlijk kun je 
op die vraag zo een aantal zoekopdrachten noemen. Dat zijn meestal kernbegrippen rond je 
producten en diensten. Toch is dat een valkuil, want deze begrippen zijn vaak:

         Te algemeen
      (Voorlopig) niet haalbaar
      Zonder koopintentie

Daarbij loop je bovendien een risico op bedrijfsblindheid: je denkt dat mensen ergens op 
googelen, maar in wekelijkheid gebruikt je doelgroep een net iets andere term. Of de mensen 
die de term googelen zijn helemaal je klanten niet.
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Relevante keuzes in vindbaarheid
Maar hoe kies je zoekopdrachten die voor jouw bedrijf relevant zijn en waarmee de verbeterde 
vindbaarheid van je site ook echt bijdraagt aan je marketing? Daarvoor kun je de volgende vijf 
elementen onderzoeken:

1.       Hoe groot is het zoekvolume? 
Bekijk hoe vaak op iets gezocht wordt en of er misschien een vergelijkbare term is die 
vaker gebruikt wordt.

2.       Is er veel of weinig concurrentie? 
Is het wel haalbaar om op een bepaalde zoekopdracht gevonden te worden of zijn er te 
veel concurrerende sites van wie je het niet kunt winnen?

3.       Klopt de achterliggende intentie van de zoeker? 
Zijn het potentiële kopers die een bepaalde zoekopdracht gebruiken of mensen die op 
zoek zijn naar informatie?

4.       Is de zoeker je doelgroep wel? 
Of zijn het mensen met heel andere kenmerken? Wat heb je zoekers te bieden bij die 
intentie? Soms zorgt een bepaalde zoekopdracht voor veel bezoekers op een website 
maar is er op die website helemaal geen passend aanbod voor hen te vinden. Die 
bezoekers dragen dan niets bij aan je bedrijfsresultaat.

5.       Waar worden je concurrenten op gevonden? 
Door dat te analyseren ontdek je mogelijk zoekopdrachten waar je zelf nog helemaal 
nog niet aan gedacht hebt maar die wel interessant zijn.

Met de uitkomsten van deze vijf onderzoeken, kun je een lijst met interessante zoekopdrachten 
opstellen waarvoor je bijpassende, vindbare content creëert. Die lijst kun je prioriteren en 
onderverdelen in zoekopdrachten die op de korte termijn en zoekopdrachten die pas op de 
lange termijn interessant worden.

Beter vindbaar door te optimaliseren
Als je een lijst met onderwerpen hebt en je start met het (laten) maken van deze content, dan 
is het handig om de content vervolgens op een goede manier op je site te plaatsen. Dat  
seo-proof maken van een webpagina is gelukkig geen hogere wiskunde. Je kunt het zonder 
veel technische kennis doen. Zorg er voor dat de zoekopdracht waarvoor je optimaliseert te 
vinden is in:

         Titel (H1)
         Url van de pagina
         Inleiding van je tekst
         1 of 2 keer in een tussenkop op H2-niveau
         Enkele keren in de tekst zelf
         In een alt tekst van een afbeelding
         In de metadescription

Hiermee maak je duidelijk waar de content over gaat en zorg je ervoor dat de zogenaamde 
on-page seo in orde is.

Zo maak je doeltreffende content
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Aandachtspunten bij vindbare content
Ga niet geforceerd schrijven. Google’s algoritme is slim en snapt prima wat je zegt als je 
synoniemen gebruikt, als de woorden van je zoekopdracht in een net iets andere volgorde 
staan of als er bijvoorbeeld een lidwoord of bijvoeglijk naamwoord is toegevoegd. 

Door met woorden te variëren neemt de leesbaarheid sterk toe. En een prettige leesbaarheid 
van je tekst is enorm belangrijk, want je hebt er niets aan als iemand via Google op je site 
komt, maar zich vervolgens absoluut niet aangesproken voelt omdat je tekst vanwege  
seo-aspecten houterig is geschreven. Schrijf daarom eerst voor mensen en daarna pas voor 
Google.

Een metadescription met je zoekopdracht verbetert de vindbaarheid. Maar hij moet ook 
onderscheidend geschreven zijn en een duidelijke aansporing tot klikken bevatten. Veel 
metadescriptions zijn saai en als jij die van jou wel levendig maakt, zullen mensen sneller op 
jouw zoekresultaat klikken. Dat leidt ook tot betere vindbaarheid.

Met de plugin van Yoast zie je snel of een webpagina voldoende geoptimaliseerd is voor een 
bepaalde zoekopdracht. Yoast controleert daarbij ook of je tekst prettig leesbaar is. Met de 
premium versie van de plugin kun je de optimalisatie zelfs voor meerdere zoekopdrachten 
tegelijkertijd checken.

Zo maak je doeltreffende content
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SSocial media contentocial media content

Het maken van succesvolle social media content betekent dat je vier keer de juiste keuze 
moet maken: de juiste content in de juiste vorm op het juiste moment delen op het juiste social 
media platform.
Dat geeft meteen aan hoe complex het kan zijn en ook hoe simpel.
Want als je weet…

         Welke content een snaar raakt bij je doelgroep
         In welke vorm ze die het liefst zien
         Op welk moment ze daarvoor open staan
         En waar ze te vinden zijn…

…dan kun je social media content maken die het gewenste effect heeft. Dat klinkt simpel, maar 
de praktijk is nog best lastig. Gelukkig is er genoeg onderzoek gedaan en zijn er volop best 
practices beschreven die helpen bij het maken van effectieve social media content.

Social media content met effect
Iedereen zou het liefst content maken die viraal gaat op social media. Maar feit is dat de 
meeste content hooguit een handvol shares of likes krijgt en dus maar een beperkt publiek 
bereikt. Hoe zorg je er dan voor dat jouw content populair is? Zijn daar technieken voor?

Ja, die technieken zijn er. Jonah Berger is hoogleraar aan Wharton University en deed hier 
uitgebreid onderzoek naar. Hij onderscheidt 7 factoren die ervoor zorgen dat iets aanslaat en 
enkele van deze factoren kun je heel goed gebruiken in social media content.

1. Content die mensen erbij laat horen1. Content die mensen erbij laat horen

Als je er in slaagt om mensen te laten voelen dat ze bij een selecte groep horen, voelen ze 
zich speciaal, zullen ze warme gevoelens houden voor je merk én dat warme gevoel delen op 
social media.

Voorbeelden: gun mensen een kijk achter de schermen of start een insidersgroep met 
exclusieve informatie of voordelen. Samen actie voeren of stelling nemen tegen iets, zorgt ook 
voor verbinding. Maar pas dan wel op met gemeenschappelijke boosheid, zie techniek 5.

2. Content die de ontvanger laat stralen2. Content die de ontvanger laat stralen

Als je content op social media zet die mensen die het liken of delen zelf goed voor de dag 
laat komen, wordt die content sneller gedeeld. Dat is vaak het geval met nuttige, behulpzame 
informatie die verschijnt op een moment dat daar veel vraag naar is. Maar het kan ook een 
bericht zijn met super originele of actuele inhoud.
Voorbeelden: anti-stress tips in de examentijd, auto-rijklaartips vlak voor de vakantie of vlak 
voor de winter, productiviteitstips voor op het werk of vakkennis waarmee degene die deelt 
laat zien dat hij op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen.
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3. Triggers en associaties3. Triggers en associaties

Claim een vaste eigenschap, product of tijdstip en combineer dat met je merk zodat je daar 
iets eigens en herkenbaars van maakt. Cup a Soup deed dat ooit met het tijdstip van 4 uur 
in de middag. Op social media kun je ook een bepaald moment of situatie pakken en daar 
herhaaldelijk iets herkenbaars mee doen. Zo gaan mensen er naar uitkijken.

Voorbeelden: dilemma op dinsdag, ‘have a break, have a …’. Of koppel een product aan oer-
Hollandse momenten, zoals een rookworstmerk en een ontbijtkoekmerk doen met scènes met 
guur Hollands weer.

4. Vertel verhalen4. Vertel verhalen

Mensen zijn dol op verhalen en deze doen het heel goed op social media. Het is niet voor niets 
dat Instagram, Snapchat, Facebook en zelfs LinkedIn ‘stories’ als functie hebben.

Voorbeelden: vertel verhalen van klanten, medewerkers, sollicitanten, lotgenoten en van 
mensen die al een stap gezet hebben. Ervaringen en achtergrondverhalen spreken erg aan, 
zeker als ze goed verteld worden.

5. Content met emotie5. Content met emotie

‘When we care, we share’. Berichten die positieve emoties opwekken, krijgen ook meer 
interactie. Humor, vertedering, liefde zijn emoties die aanzetten tot reageren. Wat minder 
positief maar wel werkzaam, zijn berichten die verontwaardiging opwekken. Deze creëren 
ook veel interactie. Maar boosheid en verdriet zijn emoties die we minder snel delen met de 
mensen om ons heen. Ontroering kan dan weer wel. Dus met emotionele content blijft het 
opletten geblazen, al zit je met positieve emoties eigenlijk altijd goed.

De vorm van social media content telt
De vorm waarin je social media content giet, heeft veel invloed op het succes ervan. Visuele 
content werkt vrijwel altijd goed: foto’s, afbeeldingen met tekst, infographics, animaties en 
video’s. Dat betekent dat je bij het maken van social media content van steeds meer markten 
thuis moet zijn. 
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Omdat social media voortdurend veranderen is het belangrijk om je hier regelmatig goed 
over te informeren. Zo weet je wat nieuwe berichtvormen zijn en kun je daar op inspelen. Ook 
ontdek je welke vormen mogelijk minder goed zullen werken dan voorheen het geval was. 
Vanwege het veranderlijke karakter past die informatie niet goed in deze handleiding, maar 
vind je die wel op de site van Sstroop. In het blog en in de gratis toegankelijke kennisbank.

Social media content vraagt een strategie
Een strategie voor social media opzetten is de belangrijkste voorwaarde om de kans op 
succesvolle content te vergroten. Bedenk wat je marketingdoelstellingen zijn en welke social 
media kunnen helpen om die doelen te realiseren. Dat hangt mede af van je doelgroep: hun 
wensen en gedrag op social media. Kijk vervolgens naar jouw boodschap, het soort content 
dat je zou kunnen maken en houd daarbij bovenstaande principes in gedachten.
Deze factoren leiden samen tot een social media strategie. Daarin leg je vast welke content je 
waar op welk moment gaat delen, in welke toon je dat doet en met welke beeldtaal. Als het 
goed is, staat je social media strategie niet op zichzelf, maar zorg je ervoor dat de content op 
al je kanalen elkaar versterkt.

Zo maak je doeltreffende content

21

https://sstroop.nl/content-kennisbank


VVaak vergeten: offline contentaak vergeten: offline content

Contentmarketing doe je online, toch? Nou, niet per se. Want offline content is vaak een 
waardevolle aanvulling op je online content.

 
Voordelen offline content
Voor ik je suggesties doe voor offline content wil ik eerst iets zeggen over de voordelen. Want 
offline content helpt je niet je om je positie in zoekmachines te verbeteren en dat is misschien 
jammer. Tegelijkertijd biedt offline content wel een aantal voordelen ten opzichte van online 
content.

Er is meer aandachtEr is meer aandacht

Die bezoeker van je website of volger op social media is een van velen. En tenzij deze zelf iets 
onderneemt (klikt, reageert), krijgt deze sitebezoeker weinig tot geen individuele aandacht van 
je. Offline content vind je echter vaak in een omgeving waarin er meer aandacht is voor de 
bezoeker simpelweg omdat die dichterbij is.

Interactie en maatwerk Interactie en maatwerk 

Op een website kun je bezoekers tot op zekere hoogte content voorschotelen op basis van hun 
lees- en klikgedrag. In een fysieke omgeving is het gedrag en de interactie geheel anders en 
dat maakt het vaak lastiger om maatwerk te bieden. Toch kun je offline ook maatwerk leveren 
als je je goed in de situatie inleeft en keuzes maakt over wat je offline kunt en wilt bereiken. 
Bedenk welke vragen de offline omgeving oproept en op welke manier je daar op in kunt spe-
len. Moet dat een persoon zijn die de bezoeker bepaalde vragen stelt of moet er op bepaalde 
fysieke punten iets onder de aandacht gebracht worden?

Suggesties voor offline content
Om het gemakkelijker te maken om offline contentmarketing in de praktijk te brengen én aan 
te laten sluiten bij je online content, volgen hier enkele ideeën voor offline content en hoe 
je die kunt inzetten. Met suggesties voor bedrijven die producten aanbieden, bedrijven met 
een (verkoop)locatie waar hun doelgroep/klanten komen én onderaan ook suggesties voor 
bedrijven die juist online zaken doen. Want ook dan zijn er voldoende mogelijkheden voor 
offline content!

De verpakking van je productenDe verpakking van je producten

Een verpakking kan zoveel meer zijn dan alleen een functioneel omhulsel. Deze kan tips 
bevatten, een verwijzing naar social media accounts waar bijvoorbeeld je klantenservice te 
bereiken is of ander handig advies. Je kunt er inspirerende quotes op afdrukken van klanten 
of beroemdheden, grappige weetjes of uitspraken en zelfs een gedicht. Daarnaast zorgt je 
verpakking voor sfeer en beleving.
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Iets extra’s meesturen met een bestellingIets extra’s meesturen met een bestelling

Bijvoorbeeld:

         Een boekje met tips van andere gebruikers of je klantenservice.
         Een beknopte handleiding in klare (beeld)taal (in plaats van gemakzuchtig verwijzen 

naar een online handleiding).
         Een kaartje met een persoonlijke boodschap.
         Achtergrondinformatie over je product: weetjes, totstandkoming of duurzaamheid 

doen het goed.

Video op een verkooplocatieVideo op een verkooplocatie

Bewegend beeld is een eyecatcher en video is onmisbaar binnen contentmarketing. Maar 
video kun je ook inzetten op je verkoop- of bezoeklocatie. Laat enthousiaste klanten aan het 
woord over je product of dienst, geef (onverwachte) gebruikerstips of laat zien hoe het product 
achter de schermen tot stand komt. Met ondertiteling voorkom je dat geluid een storende 
factor wordt.

Posters op een verkooplocatiePosters op een verkooplocatie

Heb je advies, tips of originele toepassingen van je producten, dan kun je die goed delen 
op visueel aantrekkelijke posters op je verkooplocatie. En QR-codes mogen dan volgens 
sommigen ouderwets zijn, ze helpen wel om mensen vervolgens naar een webpagina met 
aanvullende informatie te leiden.

Virtual reality toepassingenVirtual reality toepassingen

Visuele content die de kijker ergens mee naar toe neemt of iets laat beleven dat er pas over 
een tijdje is, is een mooie contentvorm om op locatie te gebruiken. Bijvoorbeeld op een beurs, 
in je winkel of bedrijfslocatie. De inzet ervan wordt nu snel goedkoper en zal daarmee bij meer 
bedrijven binnen bereik komen.
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DrukwerkDrukwerk

Drukwerk kun je tegenwoordig eenvoudig in een lage oplage maken en ook in een hogere 
oplage kost fraai drukwerk bijzonder weinig. Dus maak eens specifiek drukwerk voor 
specifieke gelegenheden. Enkele suggesties:

      Geef de klanten in je restaurant een recept mee van het gerecht waarvan ze net 
hebben gesmuld. Of deel recepten uit als je levensmiddelen verkoopt.

      Print waardevolle tips en adviezen van je site uit op een mooi vormgegeven A4 of A5 
en leg die op je verkooplocatie. Maak dan wel een call-to-action naar je nieuwsbrief 
of social media waar de bezoekers meer van dergelijke tips kunnen vinden.

      Maak kleine kaartjes die mensen gemakkelijk bij zich kunnen steken waarop je een 
bondige tip of visuele illustratie geeft of juist een korte url waar men die handige of 
entertainende content kan vinden. Misschien kan een sticker ook, die mensen op een 
relevante plek (op het product) kunnen plakken.

Dit zijn kleine drukwerkmaterialen die heel weinig kosten. Heb je iets meer budget dan kun je 
aan een (mini)boekje of een magazine denken. Als het maar heel goed aansluit bij de vragen 
en wensen die bij je doelgroep leven en daar een goed en duurzaam antwoord op biedt.

Content op beurzen Content op beurzen 

Op een beurs kun je mensen echt iets laten ervaren, 1-op-1 interactie bieden, kleinschalige 
kennissessies organiseren of je kunt hen tastbare content meegeven die je niet op je site 
aanbiedt omdat dat qua handling en/of (verzend)kosten te onhandig is. Denk aan een mini-
boekje, een magazine, een papieren boek, merchandise of een sample van iets. Dat maakt 
je aanwezigheid op de beurs extra waardevol in de ogen van de bezoeker omdat deze zijn 
moeite om erheen te gaan beloond ziet met iets exclusiefs.

Maar wat als je bedrijf alleen online actief is?
Offline marketing lijkt op het eerste gezicht vooral goed inzetbaar als je bedrijf fysieke 
plekken heeft waar klanten en potentiële klanten langs en binnenkomen. Toch kun je ook als 
je bedrijf online opereert, heel goed offline content inzetten. Er zijn immers tal van plekken en 
gelegenheden denkbaar die dan wel niet van jou zijn, maar waar je wel jouw content kunt 
etaleren en delen. Denk aan:

    Winkels en locaties die affiniteit hebben met jouw onderwerp en waar mensen 
komen met interesse in jouw kennis en tips.

    Medewerkers die naar een bijeenkomst gaan en daar altijd wel iemand met 
interesse tegen komen. Fijn als ze iets meer mee hebben dan alleen een visitekaartje!

    Advertorials of bijsluiters in geprinte (vak)bladen waar je tips deelt of een best 
practice case. Want ook dan deel je waardevolle content en het is een zinvolle 
besteding van je budget als het medium past bij je (niche) doelgroep.

    Combineer inhoud met een relatiegeschenk of merchandise. Kun je jouw kennis, 
informatie of inspiratie verpakken in iets dat mensen graag willen hebben?

Zo maak je doeltreffende content

24



Integreer online en offlineIntegreer online en offline

Het ‘aan elkaar knopen’ van offline en online content is een uitdaging. Dat vraagt kennis 
van verschillende communicatiekanalen en technieken plus een frisse blik. Omdat mensen 
de switch van offline naar online niet heel gemakkelijk maken is het slim om hen daar in te 
faciliteren. Bijvoorbeeld met een passende url waar je geen hele site bouwt maar die met een 
simpele redirect mensen naar de juiste pagina op je website verwijst (waar de url’s meestal 
onhandig lang zijn).

Zo maak je doeltreffende content
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Over Sstroop Contentmarketing
Door content strategisch in te zetten zorg je voor 
aantrekkingskracht zonder roeptoeteren (sst) en:
   Maak je je bedrijf beter zichtbaar en vindbaar
   Bouw je aan een positief beeld van je bedrijf op basis van 

jouw merkwaarden
   Maken klanten op het juiste moment in het koopproces 

kennis met je aanbod

Wil je daar meer over weten?Wil je daar meer over weten?

In de gratis Content Kennisbank vind je extra checklists, 
stappenplannen, best practices, tools, tutorials en meer. Alles 
om je te helpen bij het maken van doeltreffende content.

Vraag of suggestie?Vraag of suggestie?

Stuur deze naar sst@sstroop.nl Meestal krijg je binnen een 
werkdag antwoord.
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