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Positioneer je merk door kennis, creëer een onuitwisbare content 
ervaring en behaal interne adoptie op een content strategie. 

     Het ultieme stappenplan naar een  
     volwassen contentorganisatie.
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Het is een droom van elke organisatie, een volwassen content-strategie waarop (potentiële) 

klanten op de juiste manier worden geïnformeerd en betrokken bij het product en de 

dienstverlening. Content is dé manier om de meerwaarde uit te leggen. Content die bestaat uit 

meerdere vormen zoals; infographics, klantverhalen, onderzoeken, vergelijkingen, video’s en ga zo 

maar door. Daarnaast wil je deze content koppelen aan ‘buyer-personas’ en door middel van 

marketing automation en een inbound marketing strategie een sterke sales pipeline opbouwen. 

Begin 2022 goed en gebruik   dit artikel om jouw organistie te analyseren op ‘content-

volwassenheid’. Schrijf je ook in voor onze email serie waarin je iedere 10 dagen nieuwe dingen 

leert over de trends in Content Creatie, Distributie en Management. Met de juiste tools en 

frameworks realiseer je jouw ambities sneller en beter. 

Wat is het Content-volwassenheidsmodel? 
Ik geef toe dat content-volwassenheidsmodel minder lekker klinkt dat de Engelse variant, Content 

Strategy Maturity. Maar ik schrijf dit ebook in het Nederlands en dus houd ik me zo dicht mogelijk 

bij de Nederlandse taal. Als je zoekt op ‘Content Maturity Model’ kom je veel modellen tegen. De 

meeste Content Maturity Modellen komen neer op onderstaand model waarin er 5 verschillende 

fases worden gedefinieerd. 

Welke fases kent het volwassenheidsmodel? 
Reactief 

Tactisch 

Geïntegreerd 

Managed 

Strategisch

op het content-volwassenheidsmodel? 
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Reactief 
Marketing afdelingen van organisaties in de reactieve fase reageren ad-hoc op een content-

vraagstuk. Is het bijvoorbeeld bijna Valentijnsdag dan wordt er ad-hoc content verzonnen wat op 

de website en op social media kan worden geplaatst omtrent dit thema. Hetzelfde geldt voor bijv. 

een klantverhaal, er zit geen cadans en ritme in content productie en publicatie daarvan.  

Tactisch 
De tweede fase wordt ‘tactisch’ genoemd. Dit is vaak een marketing- of communicatieafdeling die 

zelfstandig vanuit een marketingcontentkalender content produceert en publiceert. Vaak zijn dit 

verschillende vormen van content maar het initiatief en uitvoering ligt bij de marketingafdeling en 

is geen ‘multidisciplinaire activiteit’ binnen de verschillende teams van de organisatie. 

Geintegreerd 
Deze fase kenmerkt zich dat er verschillende vormen van content zijn die op verschillende 

manieren worden aangeboden aan het publiek. Vaak gebeurt dit op basis van buyer-persona’s en 

wordt er een begin gemaakt met marketing automation. In deze fase is er wel data beschikbaar 

maar wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt in de content strategie. Ook is deze data niet 

altijd zichtbaar voor alle betrokkenen.  

Managed 
De ‘managed fase’ is de 4e fase op weg naar content volwassenheid. In deze fase gaat het er al 

serieus en volwassen aan toe. De content productie en publicatie gaat door middel van workflows 

zodat er planmatig gewerkt kan worden en dat er snelheid en continue verbeteringen in het 

proces aanwezig zijn. De inzichten in data over welke content op welke manier bij welke doelgroep 

wel of niet scoort wordt verwerkt in het proces. Daarnaast wordt er gestuurd op de 

‘voorspelbaarheid’ van promoties. Op deze manier komen potentiële klanten in je marketing 

funnel.  

Strategisch 
De laatste fase in het volwassenheidsmodel is de fase waar iedere marketeer van droomt. 

Organisaties die in deze fase zitten zien content als de ‘differentiator’ van het merk en krijgen deze 

waardering ook van hun doelgroep. Content is geïntegreerd in een zeer soepel lopend process en 

tegelijkertijd gepersonaliseerd ‘buyer persona’ process. Deze organisaties zijn data-driven, dat wil 

zeggen dat ze beslissingen nemen op basis van data in plaats van gevoel en toevalligheden. 

Daarnaast hebben ze een slim en sterk content-ecosysteem opgezet dat hen helpt bij het bereiken 

van de bedrijfsdoelstellingen. 
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Wat is de fase na ‘strategisch’? 
Op welk niveau schat jij jouw organisatie in? Zelfs als je jezelf als ‘strategisch’ acht is er altijd ruimte 

voor verbetering, want als je volwassen genoeg bent als het gaat om content kun je deze blijven 

optimaliseren. De volgende stap gaat om ‘Content Experience’ (weer zo’n mooie Engelse term). 

Digitale content marketing is door de jaren heen behoorlijk complex geworden doordat een groot 

gedeelte van de ‘buyers journey’ nu online gaat. Vroeger ging je naar de winkel om je te laten 

informeren, nu doe je het onderzoek grotendeels zelf. Dat zorgt ervoor dat je vatbaar bent voor de 

‘ervaring’ die content en websites je geven. De bedrijven die ‘content experience’ echt goed op 

orde hebben zorgen voor een geïntegreerde ervaring op maat. Om dit te bereiken moeten 

organisaties nog verder gaan want ‘content volwassenheid’ op zich is niet langer genoeg.   

Om de stap te maken richting de ultieme Content Experience zul je 5 strategische onderdelen 

goed doordacht hebben en op deze zaken focussen.  

Strategie en planning 

Content Creatie 

Content Architectuur 

Content Operations 

Content Optimalisatie
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    Ontdek de vijf pijlers voor een  
    succesvolle Content Experience

om jouw Content 
Experience te verbeteren
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5 



Plate - Ebook C
ontent Experience

Verbeter je content 
experience 

6

Dat Content Marketing essentieel is om je vandaag de dag goed te positioneren naar (potentiële) 

klanten is evident. In een vorig artikel kon je jouw organisatie meten aan de hand van het ‘content-

volwassenheidsmodel’. Als je conclusie daar was dat je organisatie solide en volwassen omgaat 

met content marketing is het tijd om te kijken naar de ervaring die jouw content brengt. Ook als je 

meer wilt weten over ‘Content Experience’ is dit een interessant artikel want het gaat in op de 5 

pijlers onder een succesvolle ervaring. In de komende weken gaan we per pijler een 

verdiepingsslag maken door onder meer in gesprek te gaan met een expert. Wil je als eerste op de 

hoogte zijn?

aan de hand van deze vijf factoren

Strategie en planning 
De eerste pijler is strategie en planning. Het is bijna een dooddoener, een goede executie begint bij 

een plan. Toch is het opvallend dat heel veel bedrijven nog ‘hap snap’ beginnen met content. Vaak 

met als reden dat de concurrent het ook doet, ze snel meer leads nodig hebben of dat ze hun 

merk willen versterken. Het risico van zo’n aanpak is dat je blijft steken op niveau 1 of 2 op het 

content-volwassenheidsmodel.   

Als je een content ervaring wilt bieden die blijvend impact heeft zijn dit een aantal zaken die je als 

basis kunt gebruiken: 

Zorg voor een breed draagvlak, alleen management en marketing is te summier om relevant en 

blijvend succesvol te zijn. Denk hierbij aan medewerkers die dagelijks te maken hebben met 

klanten en hun vragen. Of met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het 

product of de implementatie.  

Verdiep je in de basics van Content Marketing. Wat is Inbound Marketing, wat is het verschil 

met Outbound, hoe ziet je customer journey er globaal uit en hoe verandert online zoekgedrag 

dit? 

01 
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Wat zijn (los van content) de lange en korte termijn doelstellingen van je organisatie? Bedenk of 

en hoe ‘Content Marketing’ deze doelen kan helpen bereiken en hoeveel budget je hiervoor vrij 

wil maken. 

Bedenk naast budget hoeveel tijd je intern vrij wil maken. En als je stevige doelen hangt aan 

Content Marketing zorg dan ook dat je hier je top personeel voor vrij maakt.  

Doe het of goed of doe het niet. Zet niet een junior marketeer op ‘Inbound Marketing’ die 

zelfstandig alles moet verzinnen, schrijven en begeleiden. Je krijgt de organisatie pas mee als je 

‘top personeel’ vrij maakt voor Content Marketing. En je gaat pas scoren als je top content 

produceert: het een kan niet zonder het ander. 

Breng de educatieve behoeften van je doelgroep in kaart en speel hierop in met content.  

Werk van te voren het raamwerk van de campagnestructuur uit. Het artikel wat je op dit 

moment leest is onderdeel van een 12-delige campagne die we eerst volledig hebben 

uitgewerkt met onderwerpen en vormen van content. Zodra je het grote plaatje weet kun je 

beginnen met de content creatie.  

Content creatie 
Omdat het maken van content op basis van een strategie gaat (pijler 1) elimineren we het random 

maken van content. Hierdoor komt er ook een uniforme stijl in content waardoor het merk een 

gezicht krijgt door alle vormen van content die geproduceerd gaan worden. Om het proces van het 

maken van content zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal inzichten die je 

kunnen helpen. 

Heb je als organisatie een ‘messaging framework’ ontwikkeld? In een messaging framework 

definieert een organisatie haar oa de merkbelofte, positionering, doelgroep, missie, brand pillars, 

voordelen en meer. 

Zijn er richtlijnen voor het produceren van content? Mag dat formeel of informeel en over welke 

as wil je de content adresseren? Over de persoonlijke, emotionele of product-inhoudelijke as? 

Hoe beter je je richtlijnen definieert hoe sterker de eenheid is van alle content onderdelen. 

Wie moet welke type content produceren? Welke medewerkers zijn er nodig om bijvoorbeeld 

een inhoudelijke webinar te organiseren of wie kan het voortouw nemen bij het maken van een 

referentievideo van een klant? 

Per type content wat je produceert zou je een intakeformulier of een content briefing kunnen 

maken zodat degene die de content gaat produceren ook daadwerkelijk alles in huis heeft om 

de creatie tot een succes te maken 

Als je ‘op schaal’ content produceert wil je dit zo efficiënt en consistent mogelijk laten verlopen, 

zorg dat je dit borgt bij de kern. 

02 
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Content architectuur 
Als het gaat om content duikt iedereen vaak direct de tooling in. De designer start XD of Figma op, 

de marketeer duikt direct het CMS in en de tekstschrijver klik het Microsoft Word icoontje aan. 

Veel organisaties kijken veel naar de tools maar weinig naar de onderliggende architectuur. 

Hierdoor is er weinig aandacht voor inefficiency, single source of truth en reproductie van content. 

Als je maar weinig content produceert valt dit niet zo op maar zodra je echt werkt maakt van een 

contentstrategie zijn dit drie vitale onderdelen. Een goede content architectuur is de sleutel naar 

een ‘Content Experience op schaal’. 

In basis gaat alles namelijk over communicatie en informatie. En als er iets de laatste jaren enorm 

aan het veranderen is het de rol van ontelbare apps, sites, telefoons, portals en websites als het 

gaat om informatie- en communicatiebehoeftes. Zelden hoeft een nieuwsbericht alleen maar op de 

website geplaatst te worden maar de inhoud van het bericht moet bijvoorbeeld ook geupdate 

worden in een app, op een andere pagina op de site of op een andere site of portal. Zonder sterke 

architectuurvisie heb je niet door dat je al dit werk per device of applicatie opnieuw aan het maken 

bent. 

Een volwassen content organisatie heeft zijn content architectuur vastgelegd in een ecosysteem. 

Het heeft een duidelijke structuur over waar content wordt bijgehouden, opgeslagen en door wie 

het beheert en bewerkt mag worden.  

Essentiële zaken voor een content ecosysteem zijn: 

Het in kaart brengen van informatiestromen binnen je content-ecosysteem. 

Het structureren van content voor hergebruik op meerdere platforms en contentformaten. 

Het ontwikkelen van een ontwerpsysteem en/of contentmodellen.  

03 

Content operations 
Je hebt de term DevOps misschien wel eens voorbij zien komen. DevOps is als naam een 

combinatie van ontwikkeling (Dev) en bedrijfsactiviteiten (Ops). Hier wordt de samenstelling van 

mensen, processen en technologie mee bedoelt om doorlopend waarde aan klanten te bieden. 

Voor dit artikel heb ik de ‘Ops’ toepassing aan Content toegevoegd. 

04 
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ContentOps gaat dan over het opzetten van de processen, tools en metadata die mensen in staat 
stellen om content te creëren. Het resultaat van een sterke Content Operatie versterkt de Content 
Experience met: 

Een duidelijke set van content workflows, inclusief rollen, permissies en tracking. 

Taxonomie die een dynamische, gebruikersgerichte ervaring ondersteunt en interne teams 

helpt bij het beheren van content. 

Een kader voor Content governance en hoe dit wordt toegepast.  

Binnen dit stuk past ook een adaptieve reactie op de veranderende eisen rondom AVG en 
persoonsgegevens, first / third party cookie beleid en het uitvoeren van audits op de content.  

Content optimalisatie 
Contentstrategieën zijn geweldig, maar hoe weet je of ze werken? Naarmate de content-

organisatie volwassener wordt, is het belangrijk om de prestaties en kwaliteit van de specifieke 

content te testen en door te meten, zodat je deze kunt optimaliseren en de strategie en aanpak 

kunt aanpassen op basis van wat u leert. Hier kun je een hele set aan tools voor gebruiken, van AB 

testing in een CMS, Google Analytics, Hotjar, etc.   

Belangrijke criteria om succesvol je content te optimaliseren zijn:

In hoeverre heb je de content doelstellingen en KPI’s duidelijk 

Heb je een meetplan dat je in staat stelt om je snel inzicht te geven in de voortgang van deze 

doelen 

Heb je een dashboard of tooling je in één oogopslag ziet welke KPI’s het goed of niet goed 

doen? Dit voorkomt wekelijkse of maandelijkse handmatige analyse-sessies met oneindige 

Excel spreadsheets.  

Evalueer je de content voortdurend en optimaliseert je deze op basis van de resultaten? 

Test je je content met de belangrijkste doelgroepen en betrek je de feedback in het 

planningsproces van de content? 

Bij de content-trajecten waar ik zelf bij betrokken ben geweest zie je vaak dat er of totaal geen 
KPI’s en meetinstrumenten zijn of organisaties slaan volledig door naar de andere kant en meten 
alles. Dit kost zoveel tijd en energie (omdat het vaak handmatig werk) en er komt zoveel informatie 
uit dat deze inzichten niet worden omgezet in acties om de KPI’s ook echt te verbeteren.  

05 
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PS: Probeer niet alles in één keer te doen 
Als dit allemaal een beetje overweldigend lijkt, dan komt dat omdat het dat ook kan zijn. Ik hoor 

organisaties vaak zeggen dat ze gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. 

De sleutel tot het evolueren en volwassen worden als een contentorganisatie is eerst te begrijpen 

waar je nu staat. Voer een beoordeling zonder oordeel uit om een basisbeeld te schetsen van de 

volwassenheid van uw organisatie. Begin vervolgens binnen elk van de contentbelevingspijlers met 

het prioriteren van initiatieven en het opstellen van een routekaart voor implementatie. 

Zoals met zoveel dingen, kan het midden in het proces aanvoelen alsof de vooruitgang traag gaat. 

Maar je zult verbaasd zijn als je na zes maanden of een jaar je hoofd weer omhoog steekt en echte, 

meetbare vooruitgang kunt zien. 
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Je hebt de term DevOps misschien wel eens voorbij zien komen. DevOps is als naam een 

combinatie van ontwikkeling (Dev) en bedrijfsactiviteiten (Ops). Hier wordt de samenstelling van 

mensen, processen en technologie mee bedoelt om doorlopend waarde aan klanten te bieden. 

Voor dit artikel heb ik de ‘Ops’ toepassing aan Content toegevoegd. 

ContentOps gaat over het opzetten van de processen, tools en metadata die mensen in staat 

stellen om content te creëren. Dit omvat dus alle activiteiten rondom creatie en publicatie van 

content. Samenvattend is het volgende cruciaal om als organisatie op een hoog niveau te acteren 

op ‘Content Operations’. 

Dit artikel is voornamelijk interessant als je op grote schaal content produceert, je met specifieke 

content op een specifieke doelgroep ‘met scherp schiet’ of als je een groot team hebt die allemaal 

hun steentje bijdragen aan content productie en distributie. 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe je naar een hoog niveau toegroeit.  

Creëer een duidelijke set van content workflows, inclusief rollen, permissies en tracking. 

Taxonomie die een dynamische, gebruikersgerichte ervaring ondersteunt en interne teams 

helpt bij het beheren van content. 

Een kader voor content governance en hoe dit wordt toegepast.  

Workflows 
Sturen op een gestroomlijnde organisatie begint bij het in kaart brengen van alle activiteiten die 

komen kijken bij content productie en distributie. Zodra je weet welke activiteiten dit zijn kun je ze 

gaan groeperen en ontstaan er processen. Als de processen helder zijn kun je deze vast gaan 

leggen in workflows. De kans is vrij groot dat het produceren van content in een andere tool 

gebeurt dan de distributie. En ook het aanjagen van verkeer naar je content en het doormeten van 

de KPI’s gebeurt weer in andere tooling. Een klein voorbeeld ter illustratie.  

Je laat dit reviewen door het bestand te mailen naar collega’s, 

door een designer laat je een aantal afbeeldingen maken ter promotie, 

het finale bestand plaats je daarna in je Content Management Systeem,  

zodra de blog is gepubliceerd deel je deze de social media accounts van je bedrijf, 

je mailt je collega’s dat er een blog online staat, 

je maakt in je Email Marketing Software een mailing aan te promotie, 

je bekijkt het succes van de campagne in Google Analytics. 

01 
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Zelfs dit vrij simpele voorbeeld laat zien hoeveel foutgevoeligheid en inefficiency er kan ontstaan 

als de stappen niet op elkaar uitgelijnd zijn. Ook kunnen de activiteiten minder succesvol worden 

als er bijvoorbeeld een stap wordt overgeslagen, bijvoorbeeld als er geen mooie afbeelding wordt 

gemaakt of als er geen mailing aan de blog wordt gewijd of het resultaat niet wordt doorgemeten. 

Hoe zet je workflows in voor ContentOps? 
In de eerste plaats maak je al je taken en tools die gebruikt worden inzichtelijk. Daarna groepeer je 

de taken en zet je ze uit in de tijd om te bepalen wat de volgorde en afhankelijkheden zijn. Als je 

weet wat de processen zijn leg je deze vast in de systemen. Je kunt hiervoor een eigen systeem 

maken of gebruiken of de workflow-modules in de verschillende systemen op elkaar afstemmen. 

Dit laatste is het mooist maar ook het lastigst omdat niet alle systemen workflows supporten en 

deze laten connecten aan elkaar. Dit onderstreept de juiste architectuur keus voor de tooling.

Hergebruik van content 
Als je veel content produceert zul je regelmatig op een punt zijn dat je over een ander onderwerp 

als eens iets geschreven hebt. Het is handig dat je deze informatie snel kunt vinden, of wellicht 

zelfs pro-actief daaraan herinnerd wordt doordat het Content Management Systeem herkent waar 

je het over hebt. Je zou dan kunnen kiezen om een ‘snippet’ van die content toe te voegen aan het 

nieuwe artikel. Deze ‘snippet’ moet je dan centraal kunnen beheren om het later nog eens toe te 

voegen of aan te kunnen passen bij alle pagina’s waar deze link staat. Het voordeel van een 

modulair CMS is dat je bepaalde stukken content kunt hergebruiken en desgewenst centraal of 

lokaal kunt beheren. Om hergebruik van content slim en goed te continueren zijn onderwerpen als 

taxonomy belangrijk. 

Taxonomy  
Taxonomie voor ContentOps is een manier van categorizeren dat bestaat uit titeling, het 

organiseren van mappen, tagging en elke andere manieren om content en relevantie snel te 

kunnen vinden zonder dat je exact weet waar dit stuk content staat. Taxonomie kan op alle 

vormen van digitale content worden toegepast, dus op artikelen, pagina’s, afbeeldingen, etc. 

De meeste marketeers werken nog steeds zonder duidelijke contentstrategie en dus wordt er vaak 

veel werk dubbel uitgevoerd, niet juist gelinkt en veel tijd verspilt aan het vinden van content of 

laten bedrijven kruisbestuiving liggen door gerelateerde artikelen niet te linken. De juiste taxonomy 

strategie voor je contentstrategie is belangrijk om toekomstbestendig te handelen.   

De taxonomy veranker je in een systeem. Dit kun je op meerdere manieren doen, bijvoorbeeld op 

metadata niveau (categories, values) of door middel van termen en synoniemen.

02 
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Voeg tags en labels toe om content te categoriseren

Om bovenstaand definitie te verduidelijken staat hieronder een voorbeeld voor het automerk Audi. De 

verschillende modellen zijn de ‘typen content’ en deze hebben een tag en een label. Uiteraard kun je 

per model ook meerdere tags en labels toevoegen. 

tag

label

tag

label

tag

label

tag

label

tag

label

tag

label

cabriocabrio suvcabrio

coupe

suvhatchback 

3 deurs

Audi A4Audi A3 Audi Q5Audi A5 Audi Q7Audi A1

5 deurs

sedan 

sportback

3 deurs

5 deurs

sedan 

sportback

3 deurs

5 deurs

sportback

2 deurs

4 deurs

5 deurs 5 deurs

Als je nu een artikel wilt schrijven dat je wilt publiceren op alle ‘cabrio’ pagina’s dan is dat eenvoudig te 

realiseren. Of als je alle ‘SUV modellen’ wil groeperen op een pagina kun je deze groep met één tag 

aanroepen. 

Organiseer en presenteer groepen content die door 

taxonomy verbonden zijn

Categorie Categorie
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Ontology 
Dit onderdeel kan vrij ver en technisch gaan en de uitvoering hiervan is vooral voor de grotere 

sites weggelegd. Toch is dit onderdeel interessant om in je achterhoofd te houden als het om 

content en informatie management gaat. 

Het is een aardige klus om de metadata van een paar duizend stukken content te beheren. Maar 

wat als je honderdduizenden stukken content zijn? Ontologieën geven je nieuwe manieren om 

inhoud te vinden en te ontdekken. Ontologieën maken gefaseerd zoeken mogelijk of stellen 

gebruikers in in staat om gerelateerde content te bladeren op basis van de personen, plaatsen en 

elementen die in de tekst worden genoemd. Een mooi voorbeeld van een ontologie is de topic 

pagina van de New York Times. Elk artikel wat hierna verschijnt over de Titanic komt in dit lijstje te 

staan. Zo krijgen de belangrijkste onderwerpen of personen een eigen pagina. Een ander mooi 

voorbeeld is de Wikipedia structuur. 

Ontologieën kunnen daarnaast op ‘open standaarden’ worden aangesloten zodat de content niet 

alleen op de eigen site naar voren komt maar ook op andere sites. Dit kan zorgt voor de verdere 

ontwikkeling van het ‘semantische web’.  

Wat zijn de voordelen van een ontologie? 
Ontologieën bieden een coherente en gemakkelijkere navigatie wanneer gebruikers van het ene 

concept naar het andere gaan in de ontologie structuur. De context is duidelijk en dus is de 

informatie overdracht succesvoller. 

Een andere waardevolle eigenschap is dat ontologieën gemakkelijk zijn uit te breiden, aangezien 

relaties en conceptmatching gemakkelijk aan bestaande ontologieën zijn toe te voegen. Als gevolg 

daarvan evolueert dit model mee met de groei van de gegevens zonder dat afhankelijke processen 

en systemen worden beïnvloed als er iets fout gaat of moet worden veranderd.

Ontologieën bieden ook de mogelijkheid om alle gegevensformaten weer te geven, met inbegrip 

van ongestructureerde, semi-gestructureerde of gestructureerde gegevens, waardoor een vlottere 

gegevensintegratie, eenvoudiger concept- en tekst mining en data-driven analytics mogelijk 

worden.

Het laatste grote voordeel is dat ontologie zo is opgezet dat de structuren leesbaar en begrijpelijk 

zijn voor machines. Dit klinkt abstract maar dit komt er op neer dat zoekmachines als Google de 

context sneller en beter begrijpt en dit levert dus voordelen op qua ranking. Het is niet voor niets 

dat sites als the New York Times of Wikipedia steevast bovenaan staan in de zoekresultaten. Dit is 

voor een groot gedeelte aan de structuur van die sites te danken. 

https://www.nytimes.com/topic/subject/titanic?ref=topics
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Content governance 
Content governance is het snijvlak waar alle elementen van ContentOps samenkomen. Dit 

resulteert in workflows die het maken en publiceren van content efficiënt maken. Daarnaast biedt 

het een consistente merkbeleving omdat artikelen niet meer ‘ad hoc’ gemaakt worden. Een aantal 

handvatten voor een succesvolle Content Goverance zijn: 

Maak een blauwdruk van een ‘perfect content stuk’  

Definieer een duidelijk proces voor content creatie 

Maak mensen verantwoordelijk voor stappen in het proces 

Maak iemand verantwoordelijk voor kwaliteitscheck op basis van het proces 

03 
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Als het gaat om content duikt iedereen vaak direct de tooling in. De designer start XD of Figma op, 

de marketeer duikt direct het CMS in en de tekstschrijver klik het Microsoft Word icoontje aan. 

Veel organisaties kijken veel naar de tools maar weinig naar de onderliggende architectuur. 

Hierdoor is er weinig aandacht voor inefficiency, single source of truth en reproductie van content. 

Als je maar weinig content produceert valt dit niet zo op maar zodra je echt werkt maakt van een 

contentstrategie zijn dit drie vitale onderdelen. Een goede content architectuur is de sleutel naar 

een ‘Content Experience op schaal’. 

In basis gaat alles namelijk over communicatie en informatie. En als er iets de laatste jaren enorm 

aan het veranderen is het de rol van ontelbare apps, sites, telefoons, portals en websites als het 

gaat om informatie- en communicatiebehoeftes. Zelden hoeft een nieuwsbericht alleen maar op de 

website geplaatst te worden maar de inhoud van het bericht moet bijvoorbeeld ook geupdate 

worden in een app, op een andere pagina op de site of op een andere site of portal. Zonder sterke 

architectuurvisie heb je niet door dat je al dit werk per device of applicatie opnieuw aan het maken 

bent. 

Het architectuur-vraagstuk gaat twee kanten op, aan de ene kant gaat het om de technische 

specificaties en aan de andere kant de praktijk. De kracht van de oplossing zit namelijk ook in de 

toepassing en implementatie. In dit artikelen nemen we je eerst mee over de technische as en 

daarna over de implementatie as door middel van drie stappen. 

Een architectuur; zo begin je 
Als je je oriënteert op een vernieuwing of verbetering van je content architectuur kun je een aantal 

richtingen op.  

Je kunt blind het advies van je webbouwer volgen maar het risico hiervan is dat die vooral zal 

denken in de tools waarin ze zelf ervaring of beschikbaarheid van mensen hebben. 

Je kunt een onafhankelijke partij vragen om een CMS selectie advies te schrijven 

Je brengt je eigen situatie in kaart en gaat daarmee of naar een onafhankelijke partij toe of naar 

je eigen webbouwer.  

Op de volgende pagina zie je een aantal elementen die je de wensen en eisen voor de content 
architectuur inzichtelijk maken: 
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Strategische vragen 
Wat voor soort content wil je produceren? Losse pagina’s, grote documenten, video’s, etc 

Wil je dat de lezers kunnen reageren of feedback kunnen geven op de content? 

Heb je één of meerdere auteurs qua content 

Wil je je content in meerdere talen distribueren? 

Wil je je content naar andere platformen publiceren? 

Wie is je doelgroep?  

Wat is de output van de gepubliceerde content?  

Vragen over de content architectuur 
Welke content is in basis herbruikbaar? 

Welke contentstructuur wil je gebruiken? 

Hoe slim moet het systeem zijn met micro-content, auto suggesties voor variable content, 

snelkoppelingen, multi-content, etc 

Uit welke (historische) bronnen moet de website putten? 

Ben je gebonden aan een front-end framework? 

Wil je zelf hosten of gebruik maken van een hosted platform? 

Hoe wil je de veiligheid van je (website)data garanderen?   

Hoe wil je dat versiebeheer en backups moeten werken?  

Hoe moet de taxonomie van je architectuur eruit zien?  

Hoe gebruikt de content manager het systeem?  

Hoe kunnen we gebruikers de informatie snel laten vinden 

Hoe belangrijk is zoekmachine optimalisatie? 

In hoeverre wil je technische functies no-code kunnen controleren? 

Wat is de mate waarin de website koppelt dmv Zapier, webhooks, API, GraphQL? 

In welke mate wil je ook andere digitale eindproducten (commerce, PWA, portals, digital 

brochures, etc) ontwikkelen? 

Uiteraard zijn er nog veel meer andere elementen rondom CMS selectie die je kunt uitlichten. Voeg 
ze gerust aan je eigen lijstje toe. Ook is het altijd goed om te kijken naar reviewsites als G2, 
Capterra en anderen waarin oa Content Management Systemen worden gereviewd.  

Als je de juiste specificaties hebt samengebracht is het tijd om je voor te bereiden op de 
implementatie, hoe ga je je specifieke informatie-vraagstuk plotten op de techniek.  
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Informatiestromen inzichtelijk 
Als je de richting weet waarin je qua architectuur moet denken kun je je de informatiestromen in 

kaart brengen. In veel gevallen zijn er al bestaande systemen die moeten dienen als input voor het 

nieuwe systeem, dit element noemen we ‘multisource’. 

Breng alle bronnen in kaart, evenals welke informatie wordt gevraagd door de lezers. Een goede 

techniek om dit in kaart te brengen zijn het maken van user stories. Een aantal voorbeelden van 

user stories zijn:

Ik wil de prijsinformatie van product X op de website kunnen vinden 

Ik wil binnen 2 klikken mijn support-call kunnen loggen 

Ik wil een overzicht van de producten zien, waar ik ook op de website ben 

Om deze stap zo succesvol mogelijk te maken begin je met deze user stories. Je weet dan het doel 
van het systeem. Daarna breng je alle brengen en informatiestromen in kaart. Eventueel match je 
deze met elkaar.  

01 

Structureren voor hergebruik 
De kans is vrij groot dat er overlap zit tussen de content. Ter illustratie zou je de pagina 

‘prijsinformatie’ kunnen hebben in twee varianten, een pagina voor klanten en een pagina voor 

resellers. Of een contactpagina voor iedere vestiging van je organisatie. Stap 2 zorgt dat je in kaart 

brengt welke content je vaker wil gebruiken, of op de website of op een andere website binnen je 

organisatie. 

Het kan ook voorkomen dat input van de content op twee plekken terug moet komen maar dat de 

vorm anders is. Een voorbeeld daarvan is een ‘vacature’. Deze wil je in het klein op je hoofdsite 

zetten maar uitgebreid op je ‘werkenbij website’. Of misschien is een iets andere vorm op je 

intranet of portal. Uiteindelijk wil je de eigenschappen van dit stuk content ‘vacature’ in basis 

centraal beheren in plaats van per systeem.

02 

Ontwikkel een ontwerpsysteem 
Deze stap is voor alle bedrijven die de setup, productie en distributie van content ‘inhouse’ willen 

halen. Je ontwerpsysteem staat hoogstwaarschijnlijk op een site die als referentie dient voor 

iedereen die aan de site werkt. 

03 
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Een design system, oftewel een ontwerpsysteem, is een verzameling afspraken tussen ontwerpers 

en ontwikkelaars voor het maken van digitale producten, zoals websites en apps. Het doel van 

deze afspraken is om de producten consistent en de gebruikerservaring zo prettig mogelijk te 

maken. Een design system ‘leeft’: dankzij nieuwe inzichten en feedback van gebruikers worden de 

afspraken continu verbeterd.   

Hoe werkt een design system? 
De afspraken in een design system worden gemaakt aan de hand van bewezen oplossingen. Ze 

vormen een solide basis voor de ontwerpers en ontwikkelaars: doordat zij het wiel niet steeds 

opnieuw hoeven uit te vinden, kunnen ze snel en effectief nieuwe digitale producten bouwen. Als je 

als organisatie met een design system werkt, bouw je voort op elkaars ervaringen en houd je meer 

tijd over voor unieke, eenmalige uitdagingen. Wel is er een betrokken, actieve community nodig om 

het design system actueel en praktisch toepasbaar te houden.  
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Het is bijna een dooddoener, een goede executie begint bij een plan. Toch is het opvallend dat 

heel veel bedrijven nog ‘hap snap’ beginnen met content. Vaak met als reden dat de concurrent 

het ook doet, ze snel meer leads nodig hebben of dat ze hun merk willen versterken. Het risico van 

zo’n aanpak is dat je blijft steken op niveau 1 of 2 op het content-volwassenheidsmodel. 

Content als merkversterker
Dit artikel is er voor degene die op een strategische manier willen starten met Content. Ik zeg hier 

bewust ‘content’ in de breedste zin van het woord. Geen Content Strategie, Content Marketing, 

Inbound Marketing, etc. Volgens mij hebben bedrijven al moeite zat met het creëren van content, 

laat staan dat je dit ontwikkeld met direct een format, kanalen of type in gedachten. Recent had ik 

een leuk Podcast gesprek met Cor Hospes, een guru op het gebied van Content en Storytelling. In 

de podcast vertelde hij dat 74% van de bedrijven moeiteloos door hun huidige klanten zou worden 

ingeruild als er een ander alternatief beschikbaar was. Dit zegt alles over de binding die die klanten 

voelen met hun leverancier. Storytelling en Content zijn een enorme ‘booster’ van jouw merk, mits 

deze op de juiste manier worden uitgevoerd.  

Dit artikel heeft als doel om organisaties een strategische sprong te laten maken op het Content-

volwassenheidsmodel zodat er op een geïntegreerde, strategische manier over content nagedacht 

wordt. Vanuit hier zijn zaken als inbound marketing en content marketing een middel om 

bedrijfsdoelstellingen te bereiken en niet langer een (leeg) doel op zich.  

‘Binnen beginnen is buiten winnen’ is een gevleugelde uitspraak die in dit verband klopt als een 

bus. Eerst zul je intern de zaakjes op orde moeten hebben.  

Binnen beginnen; intern draagvlak 
Hieronder staan een aantal zaken die daarbij horen. Het doel is om een content ervaring te bieden 
die blijvend impact heeft: 

Zorg voor een breed draagvlak, alleen management en marketing is te summier om relevant en 

blijvend succesvol te zijn. Denk hierbij aan medewerkers die dagelijks te maken hebben met 

klanten en hun vragen. Of met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het 

product of de implementatie.  

Verdiep je in de basics van Content Marketing. Wat is Inbound Marketing, wat is het verschil 

met Outbound, hoe ziet je customer journey er globaal uit en hoe verandert online zoekgedrag 

dit?  

Wat zijn (los van content) de lange en korte termijn doelstellingen van je organisatie? Bedenk of 

en hoe ‘Content Marketing’ deze doelen kan helpen bereiken en hoeveel budget je hiervoor vrij 

wil maken. 

https://open.spotify.com/episode/2AxA7dLBbdj27ODuOhwAzY?si=IMhpyWWVT5O6oWFbewtjqQ
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Bedenk naast budget hoeveel tijd je intern vrij wil maken. En als je stevige doelen hangt aan 

Content Marketing zorg dan ook dat je hier je top personeel voor vrij maakt.  

Doe het of goed of doe het niet. Zet niet een junior marketeer op ‘Inbound Marketing’ die 

zelfstandig alles moet verzinnen, schrijven en begeleiden. Je krijgt de organisatie pas mee als je 

‘top personeel’ vrij maakt voor Content Marketing. En je gaat pas scoren als je top content 

produceert: het een kan niet zonder het ander. 

Breng de educatieve behoeften van je doelgroep in kaart en speel hierop in met content. Het is 

belangrijk om te weten wat de pijnpunten van je doelgroep zijn zodat je je hierop kunt 

profileren.  

Werk van te voren het raamwerk van de campagnestructuur uit. Het artikel wat je op dit 

moment leest is onderdeel van een 12-delige campagne die we eerst volledig hebben 

uitgewerkt met onderwerpen en vormen van content. Zodra je het grote plaatje weet kun je 

beginnen met de content creatie.  

Buiten winnen; externe zichtbaarheid 
Als je de strategie hebt staan, de content gemaakt hebt en de planning klaar hebt staan is het zorg 

om ‘buiten’ zoveel mogelijk mensen te bereiken. Om dat te bereiken moet je denken in ‘kanalen’. Wie 

ga je door middel van welk kanaal bereiken? Hoe goed is de datakwaliteit van je CRM zodat je er een 

campagne van kunt maken? Of hoe groot is je bereik op social media als je je content daar plaatst? 

  

Het oog wil ook wat.. 
Je content kan inhoudelijk nog zo goed zijn, het moet er ook aantrekkelijk uit zien. Om extern zo 

zichtbaar mogelijk te zijn is het dus belangrijk om je content op te (laten) maken door een designer. 

Deze designer kan dan direct rekening houden met de kanalen. Om op LinkedIn op te vallen heb je 

iets anders nodig dan om een mailing er goed uit te laten zien. Veel bedrijven slaan deze stap over. 

Ze steken veel tijd in het schrijven van de content maar publiceren deze inhoudelijk sterke content 

dan ‘zomaar’ op hun site of wijden er een mailing met een simpele knop aan. En ja, ik realiseer me dat 

een designer hier zo weer een paar uur mee bezig is en dat die uren ook betaald moeten worden 

maar hoe jammer zou het zijn als je veel tijd en energie steekt in content maar dat deze niet opvalt in 

de enorme hoeveelheid prikkels die je doelgroep iedere dag ziet.  

Dit onderdeel diepen we later verder uit in deze serie maar het is goed om rekening te houden met 

de inzet van een designer vanuit een financieel en planningstechnisch oogpunt.  
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Contentstrategieën zijn geweldig, maar hoe weet je of ze werken? Naarmate de content-

organisatie groeit op het content-volwassenheidsmodel is het belangrijk om de prestaties en 

kwaliteit van de specifieke content te testen en door te meten. Op deze manier kun je 

verbeteringen doorvoeren omdat je ziet wat wel en niet werkt. Door te meten kun je verbeteringen 

doorvoeren als:

Artikelen die weinig organisch verkeer krijgen voorzien van andere titels en analyseren of er 

meer verkeer op af komt 

Pagina’s die voor veel verkeer zorgen gebruiken voor conversie 

Pagina’s die voor veel verkeer zorgen gebruiken als link naar andere pagina’s waarop conversie 

gedaan wordt (pilar pages) 

Analyseren welke content op een pagina wel of niet gelezen wordt 

Analyseren of een algemene pagina specifiek gemaakt kan worden voor een bepaalde 

doelgroep waardoor bezoekers langer op de pagina blijven of eerder doorklikken. 

Als je deze verbeteringen leest wil je dit direct doorvoeren toch? De analyses om tot deze 

inzichten te komen zijn niet persé heel lastig maar vooral erg tijdrovend. Dat is de reden dat je 

waarschijnlijk al snel het gevoel hebt dat je meer met je website kunt en wilt. Om tot deze inzichten 

te komen kun je een hele set aan tools voor gebruiken, van AB testing in een CMS, Google 

Analytics, Google Data Studio, Hotjar, etc.  

Content optimalisatie, wat wil je bereiken? 
Belangrijke criteria om succesvol je content te optimaliseren zijn:

In hoeverre heb je de content doelstellingen en KPI’s duidelijk 

Heb je een meetplan dat je in staat stelt om je snel inzicht te geven in de voortgang van deze 

doelen? 

Heb je een dashboard of tooling je in één oogopslag ziet welke KPI’s het goed of niet goed 

doen? Dit voorkomt wekelijkse of maandelijkse handmatige analyse-sessies met oneindige 

Excel spreadsheets.  

Evalueer je de content voortdurend en optimaliseert je deze op basis van de resultaten? 

Test je je content met de belangrijkste doelgroepen en betrek je de feedback in het 

planningsproces van de content? 

Bij de content-trajecten waar ik zelf bij betrokken ben geweest zie je vaak dat er of totaal geen 

KPI’s en meetinstrumenten zijn of organisaties slaan volledig door naar de andere kant en meten 

alles. Dit kost zoveel tijd en energie (omdat het vaak handmatig werk) en er komt zoveel informatie 

uit dat deze inzichten niet worden omgezet in acties om de KPI’s ook echt te verbeteren.  
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Bepaal je conversies 
Om te verbeteren heb je aanknopingspunten nodig. Een eerste stap is het bepalen van de 

conversies. Je hebt twee soorten conversies, zachte en harde conversies. Zachte conversies zijn 

vooral klikken naar andere pagina’s of een telefoonnummer. Harde conversies zijn een 

whitepaperdownload, contactaanvraag, bestelling, offerte aanvraag of een telefoontje. 

01 

Zet je conversies om in doelen 
Nu je weet wat je conversies zijn ga je deze conversies omzetten in doelen in Google Analytics. Als 

je hier meer informatie over wilt lezen verwijs ik je graag naar de documentatie van Google 

Analytics.

02 

Data analyses 
Nu kun je of actief blijven in Google Analytics of je trek je content optimizations nog verder door 

deze doelen te verbinden aan Google Data Studio. Door deze tool maak je een eigen dashboard 

waarop je de analyse-data uit verschillende tools met elkaar kan koppelen. Op het moment van 

schrijven zijn er bijna 500 verschillende applicaties waarvan je de data kan ontsluiten via Google 

Data Studio. Ook als je meerdere websites hebt kun je de data op een mooie manier in één 

dashboard analyseren.  

03 

Testen 
Nu je weet hoe je scoort is het tijd om met je content aan de slag te gaan. Je kunt nu gaan AB 

testen om te zien wat wel of niet werkt. Of je kunt er bijv. kiezen om de navigatie menubalk uit te 

schakelen op een bepaalde pagina om er zo voor te zorgen dat bezoekers heel gericht op linkjes 

klikken die jij hebt bepaald in plaats van dat ze naar andere pagina’s in het menu navigeren.  

04 

Stappenplan voor content optimalisatie 

https://support.google.com/google-ads/answer/6095821?hl=nl
https://support.google.com/google-ads/answer/6095821?hl=nl
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Het zijn twee werelden die ik iedere dag bij elkaar zie komen. Maar beide hebben moeite om zich 

echt in de wereld van de ander te verplaatsen. Ik heb het over de marketeer aan de ene kant en de 

designer aan de andere kant. Een designer wil dat iedere vorm van content er helemaal top uitziet. 

Hij of zij spendeert veel tijd aan de opmaak en het creatieve element van content. In deze drang 

naar perfectie is het soms lastig om op grote schaal content te maken. En stel dat de pagina die de 

designer maakt linkt naar een andere pagina moet ook die pagina er goed uit ziet. Alles moet er 

altijd perfect uit zien. Okay, ik ga misschien een beetje kort door de bocht maar je snapt de 

strekking. 

Aan de andere kant is de marketeer bezig. Die heeft als doel om zoveel mogelijk leads te 

verzamelen via de website. Er wordt dagelijks content gedeelt via nieuwsbrieven, social media en 

de website. Snelheid en een pragmatische aanpak gaat vaak boven design. Misschien dat de 

marketeer een beetje gevoel voor styling en design heeft maar de tijd wordt hem of haar vaak niet 

gegund. Het is een kwestie van content produceren en plaatsen. Okay, dit is ook weer kort door de 

bocht. 

Toch hebben beide hetzelfde doel, namelijk (doeltreffende) communicatie. En beide proberen hier 

op een andere manier te komen. Als beide dezelfde tijd aan een opdracht besteden communiceert 

een designer weinig in kwantiteit maar wat er gecommuniceerd wordt is ‘spot on’ qua look en feel. 

Een marketeer communiceert veel maar de boodschap gaat soms verloren tussen alle andere 

mails, social media berichten en website-boodschappen die ons iedere dag bereiken.  

De brug 
Een Content Management Systeem is doorgaans het systeem waar de marketeer in werkt en waar 

de designer en developer de site hebben klaargezet voor gebruik. En hoe de developer het CMS 

achterlaat is cruciaal voor de Content Experience. Wat ik zie in veel website-trajecten waar ik in 

mee mag kijken is dat er veel te weinig tijd en energie wordt gestoken in de configuratie van het 

CMS. Terwijl het eigenlijk veel minder gaat om het moment van opleveren (livegang) maar veel 

meer op hoe de website een verlengstuk is van de strategische doelen van de organisatie.  

Stel dat de website er prachtig uitziet maar het is voor de marketeer onmogelijk om 

nieuwsberichten of pagina’s toe te voegen omdat dat achter slot en grendel of in code is gezet heb 

je op lange termijn niet veel aan de site. Maar als je de eindgebruiker weer te veel vrijheid geeft kan 

het zomaar zijn dat er elementen en secties zijn die zoveel flexibiliteit hebben dat iemand zonder 

‘oog voor design’ al het werk van de designer zo de nek om kan draaien.  

Hoe zorg je ervoor dat de eindklant de vrijheid ervaart om alles uit de site te halen en pagina’s, 

elementen, secties, etc te maken en bewerken maar dat dit ‘design-technisch’ ook bij vrij gebruik 

door een klant nog steeds een hele gave Content Experience blijft? Bekijk dan deze video waarin 

Rob Loman (Creative Lead) en Peter Vermaas (Creative Coder) in gesprek gaan.  
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Je hebt de term DevOps misschien wel eens voorbij zien komen. DevOps is als naam een 

combinatie van ontwikkeling (Dev) en bedrijfsactiviteiten (Ops). Hier wordt de samenstelling van 

mensen, processen en technologie mee bedoelt om doorlopend waarde aan klanten te bieden. 

Voor dit artikel heb ik de ‘Ops’ toepassing aan Content toegevoegd. 

ContentOps gaat over het opzetten van de processen, tools en metadata die mensen in staat 

stellen om content te creëren. Dit omvat dus alle activiteiten rondom creatie en publicatie van 

content. Samenvattend is het volgende cruciaal om als organisatie op een hoog niveau te acteren 

op ‘Content Operations’. 

Dit artikel is voornamelijk interessant als je op grote schaal content produceert, je met specifieke 

content op een specifieke doelgroep ‘met scherp schiet’ of als je een groot team hebt die allemaal 

hun steentje bijdragen aan content productie en distributie. 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe je naar een hoog niveau toegroeit.  

Creëer een duidelijke set van content workflows, inclusief rollen, permissies en tracking. 

Taxonomie die een dynamische, gebruikersgerichte ervaring ondersteunt en interne teams 

helpt bij het beheren van content. 

Een kader voor content governance en hoe dit wordt toegepast.  

Workflows 
Sturen op een gestroomlijnde organisatie begint bij het in kaart brengen van alle activiteiten die 

komen kijken bij content productie en distributie. Zodra je weet welke activiteiten dit zijn kun je ze 

gaan groeperen en ontstaan er processen. Als de processen helder zijn kun je deze vast gaan 

leggen in workflows. De kans is vrij groot dat het produceren van content in een andere tool 

gebeurt dan de distributie. En ook het aanjagen van verkeer naar je content en het doormeten van 

de KPI’s gebeurt weer in andere tooling. Een klein voorbeeld ter illustratie.  

Je laat dit reviewen door het bestand te mailen naar collega’s, 

door een designer laat je een aantal afbeeldingen maken ter promotie, 

het finale bestand plaats je daarna in je Content Management Systeem,  

zodra de blog is gepubliceerd deel je deze de social media accounts van je bedrijf, 

je mailt je collega’s dat er een blog online staat, 

je maakt in je Email Marketing Software een mailing aan te promotie, 

je bekijkt het succes van de campagne in Google Analytics. 

01 
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Zelfs dit vrij simpele voorbeeld laat zien hoeveel foutgevoeligheid en inefficiency er kan ontstaan 

als de stappen niet op elkaar uitgelijnd zijn. Ook kunnen de activiteiten minder succesvol worden 

als er bijvoorbeeld een stap wordt overgeslagen, bijvoorbeeld als er geen mooie afbeelding wordt 

gemaakt of als er geen mailing aan de blog wordt gewijd of het resultaat niet wordt doorgemeten. 

Hoe zet je workflows in voor ContentOps? 
In de eerste plaats maak je al je taken en tools die gebruikt worden inzichtelijk. Daarna groepeer je 

de taken en zet je ze uit in de tijd om te bepalen wat de volgorde en afhankelijkheden zijn. Als je 

weet wat de processen zijn leg je deze vast in de systemen. Je kunt hiervoor een eigen systeem 

maken of gebruiken of de workflow-modules in de verschillende systemen op elkaar afstemmen. 

Dit laatste is het mooist maar ook het lastigst omdat niet alle systemen workflows supporten en 

deze laten connecten aan elkaar. Dit onderstreept de juiste architectuur keus voor de tooling.

Hergebruik van content 
Als je veel content produceert zul je regelmatig op een punt zijn dat je over een ander onderwerp 

als eens iets geschreven hebt. Het is handig dat je deze informatie snel kunt vinden, of wellicht 

zelfs pro-actief daaraan herinnerd wordt doordat het Content Management Systeem herkent waar 

je het over hebt. Je zou dan kunnen kiezen om een ‘snippet’ van die content toe te voegen aan het 

nieuwe artikel. Deze ‘snippet’ moet je dan centraal kunnen beheren om het later nog eens toe te 

voegen of aan te kunnen passen bij alle pagina’s waar deze link staat. Het voordeel van een 

modulair CMS is dat je bepaalde stukken content kunt hergebruiken en desgewenst centraal of 

lokaal kunt beheren. Om hergebruik van content slim en goed te continueren zijn onderwerpen als 

taxonomy belangrijk. 

Taxonomy  
Taxonomie voor ContentOps is een manier van categorizeren dat bestaat uit titeling, het 

organiseren van mappen, tagging en elke andere manieren om content en relevantie snel te 

kunnen vinden zonder dat je exact weet waar dit stuk content staat. Taxonomie kan op alle 

vormen van digitale content worden toegepast, dus op artikelen, pagina’s, afbeeldingen, etc. 

De meeste marketeers werken nog steeds zonder duidelijke contentstrategie en dus wordt er vaak 

veel werk dubbel uitgevoerd, niet juist gelinkt en veel tijd verspilt aan het vinden van content of 

laten bedrijven kruisbestuiving liggen door gerelateerde artikelen niet te linken. De juiste taxonomy 

strategie voor je contentstrategie is belangrijk om toekomstbestendig te handelen.   

De taxonomy veranker je in een systeem. Dit kun je op meerdere manieren doen, bijvoorbeeld op 

metadata niveau (categories, values) of door middel van termen en synoniemen.

02 
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Ontology 
Dit onderdeel kan vrij ver en technisch gaan en de uitvoering hiervan is vooral voor de grotere 

sites weggelegd. Toch is dit onderdeel interessant om in je achterhoofd te houden als het om 

content en informatie management gaat. 

Het is een aardige klus om de metadata van een paar duizend stukken content te beheren. Maar 

wat als je honderdduizenden stukken content zijn? Ontologieën geven je nieuwe manieren om 

inhoud te vinden en te ontdekken. Ontologieën maken gefaseerd zoeken mogelijk of stellen 

gebruikers in in staat om gerelateerde content te bladeren op basis van de personen, plaatsen en 

elementen die in de tekst worden genoemd. Een mooi voorbeeld van een ontologie is de topic 

pagina van de New York Times. Elk artikel wat hierna verschijnt over de Titanic komt in dit lijstje te 

staan. Zo krijgen de belangrijkste onderwerpen of personen een eigen pagina. Een ander mooi 

voorbeeld is de Wikipedia structuur. 

Ontologieën kunnen daarnaast op ‘open standaarden’ worden aangesloten zodat de content niet 

alleen op de eigen site naar voren komt maar ook op andere sites. Dit kan zorgt voor de verdere 

ontwikkeling van het ‘semantische web’.  

Wat zijn de voordelen van een ontologie? 
Ontologieën bieden een coherente en gemakkelijkere navigatie wanneer gebruikers van het ene 

concept naar het andere gaan in de ontologie structuur. De context is duidelijk en dus is de 

informatie overdracht succesvoller. 

Een andere waardevolle eigenschap is dat ontologieën gemakkelijk zijn uit te breiden, aangezien 

relaties en conceptmatching gemakkelijk aan bestaande ontologieën zijn toe te voegen. Als gevolg 

daarvan evolueert dit model mee met de groei van de gegevens zonder dat afhankelijke processen 

en systemen worden beïnvloed als er iets fout gaat of moet worden veranderd.

Ontologieën bieden ook de mogelijkheid om alle gegevensformaten weer te geven, met inbegrip 

van ongestructureerde, semi-gestructureerde of gestructureerde gegevens, waardoor een vlottere 

gegevensintegratie, eenvoudiger concept- en tekst mining en data-driven analytics mogelijk 

worden.

Het laatste grote voordeel is dat ontologie zo is opgezet dat de structuren leesbaar en begrijpelijk 

zijn voor machines. Dit klinkt abstract maar dit komt er op neer dat zoekmachines als Google de 

context sneller en beter begrijpt en dit levert dus voordelen op qua ranking. Het is niet voor niets 

dat sites als the New York Times of Wikipedia steevast bovenaan staan in de zoekresultaten. Dit is 

voor een groot gedeelte aan de structuur van die sites te danken. 

https://www.nytimes.com/topic/subject/titanic?ref=topics
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Stappenplan 
Content governance is het snijvlak waar alle elementen van ContentOps samenkomen. Dit 

resulteert in workflows die het maken en publiceren van content efficiënt maken.

01 

02 

03 

04 

Bepaal je conversies. Om te verbeteren heb je aanknopingspunten 

nodig. Een eerste stap is het bepalen van de conversies. Je hebt 

twee soorten conversies, zachte en harde conversies. Zachte 

conversies zijn vooral klikken naar andere pagina’s of een 

telefoonnummer. Harde conversies zijn een whitepaperdownload, 

contactaanvraag, bestelling, offerte aanvraag of een telefoontje.

Nu je weet wat je conversies zijn ga je deze conversies omzetten in doelen 

in Google Analytics. Als je hier meer informatie over wilt lezen verwijs ik je 

graag naar de documentatie van Google Analytics.

Nu kun je of actief blijven in Google Analytics of je trek je content 

optimizations nog verder door deze doelen te verbinden aan 

Google Data Studio. Door deze tool maak je een eigen dashboard 

waarop je de analyse-data uit verschillende tools met elkaar kan 

koppelen. Op het moment van schrijven zijn er bijna 500 

verschillende applicaties waarvan je de data kan ontsluiten via 

Google Data Studio. Ook als je meerdere websites hebt kun je de 

data op een mooie manier in één dashboard analyseren.

Nu je weet hoe je scoort is het tijd om met je content aan de slag te 

gaan. Je kunt nu gaan AB testen om te zien wat wel of niet werkt. 

Of je kunt er bijv. kiezen om de navigatie menubalk uit te schakelen 

op een bepaalde pagina om er zo voor te zorgen dat bezoekers 

heel gericht op linkjes klikken die jij hebt bepaald in plaats van dat 

ze naar andere pagina’s in het menu navigeren.
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