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Je hebt de term ‘DevOps’ misschien wel eens voorbij zien komen. DevOps is een combinatie van 

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

processen en technologie mee bedoeld om doorlopend waarde aan klanten te bieden. Voor dit 

artikel hebben we de ‘Ops’ toepassing aan Content toegevoegd.  

ContentOps gaat over het opzetten van 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’.  

Je produceert content op grote schaal, 

Je schiet met scherp op een specifieke doelgroep met specifieke content, 

Je hebt een groot team waarbinnen iedereen zijn steentje bijdraagt 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, 

Zorgen voor betere ‘doorzoekbaarheid’ dankzij ontologie, 

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 leggen in 

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

distributie van  content. 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 een blog reviewen door het bestand te mailen naar collega’s, 

Je laat een designer een aantal afbeeldingen maken ter promotie, 

Het finale bestand plaats je vervolgens in je Content Management Systeem (CMS),  

Zodra de blog is gepubliceerd, deel je deze op 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. 
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Dit eenvoudige voorbeeld laat zien hoeveel foutgevoeligheid en inefficiëntie er kan ontstaan als de 

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

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

door de designer 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 het belang van de juiste architectuurkeus voor 

de tooling.

Hergebruik van content 
Als je veel content produceert, kom je regelmatig op een punt dat je content maakt over 

onderwerpen die je al eerder hebt beschreven. Het is handig dat je deze content snel kunt vinden, 

of wellicht zelfs pro-actief daaraan herinnerd wordt doordat het CMS verbanden legt tussen eerder 

gepubliceerde content. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om een ‘snippet’ van die content 

toe te voegen aan de nieuwe blog of andere experience die je wilt maken. 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 ‘snippet’ staat.  

Het voordeel van een modulair CMS is dat je bepaalde stukken content kunt hergebruiken en 

desgewenst globaal of lokaal kunt beheren. Om hergebruik van content slim en goed uit te voeren, 

is een taxonomie belangrijk. 

Taxonomie 
Taxonomie is het beschrijven, onderverdelen en ordenen van content in groepen en categorieën. 

‘Taxon’ is een ander woord voor groep. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door het toevoegen van tags, 

labels en categorieën aan content. 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 

taxonomie strategie voor je content is belangrijk om toekomstbestendig te handelen.   
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Voeg tags en labels toe om content te categoriseren

Om bovenstaande 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 vervolgens een artikel wilt schrijven dat je wilt publiceren op alle ‘cabrio’ pagina’s is dat 

eenvoudig te realiseren. Of als je alle SUV-modellen wilt groeperen op een pagina kun je deze groep 

met één tag aanroepen. 

Organiseer en presenteer groepen content die door 

taxonomie verbonden zijn

Categorie Categorie

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

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

inhoud te vinden en te ontdekken.  

Een ontologie zorgt er technisch voor dat content-structuren leesbaar en begrijpelijk zijn voor 

zoekmachines. Dit klinkt abstract maar dit komt er op neer dat een zoekmachine 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. Dit onderdeel wordt relevant als 

je op zeer grote schaal (duizenden pagina’s) content aan produceren of cureren bent. 

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 governance zijn: 

Maak een blauwdruk van het ‘perfecte stuk content’,  

Definieer een duidelijk proces voor content creatie, 

Maak mensen verantwoordelijk voor stappen in het proces, 

Maak iemand verantwoordelijk voor een kwaliteitscheck op basis van het proces. 
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En hoe nu verder? 
Wellicht ben je een Content Marketeer die meer en meer doordrongen raakt van de onzinnigheid 

om telkens maar nieuwe content te produceren. Om er vervolgens achter te komen dat je op 

meerdere plekken je content moet gaan bijhouden om zo geen verouderde informatie aan je 

bezoekers te laten zien. Ik hoop dat deze whitepaper je een klein beetje op weg helpt om te 

zoeken naar de juiste structuren om grip op content te krijgen.  

Dat je hier mee bezig bent is al een enorm voordeel. Om je heen zijn veel Content Marketeers nog 

vooral bezig met het pushen van content in plaats van op een gestructureerde manier nadenken 

over content.  

Heb je een vraag of wil je eens met één van onze content experts brainstormen? Benader ons dan 

via www.getplate.com/nl

mailto:www.getplate.com/nl
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    Meer weten over ContentOps? 
    www.getplate.com/nl    

Manageable for Marketers. Simplified.
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