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

klanten is evident. Recent hebben we het ‘content-volwassenheidsmodel’ geïntroduceerd. 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 Ebook dat gaat over 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? Volg Plate dan op LinkedIn of schrijf je 

in voor de Content Experience nieuwsbrief. 

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 

basisbeginselen die je 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 Marketing’, hoe ziet je customer journey er globaal uit en hoe verandert online 

zoekgedrag dit?
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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 wilt maken. 

Bedenk naast budget hoeveel tijd je intern vrij wilt 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 hier op 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 scherp hebt, 

kun je starten met de content creatie.  

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

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

krijgt door alle vormen van content die geproduceerd 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 o.a. haar 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 des te 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 kun je een intakeformulier of een content briefing 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. 
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Content architectuur03 

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

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

op de website geplaatst te worden. Dikwijls moet de inhoud van het bericht bijvoorbeeld ook 

gepubliceerd worden in een app, op social media, binnen het intranet of op een andere locatie. 

Zonder sterke architectuurvisie op content heb je niet door dat je veel werkzaamheden 

voortdurend aan het herhalen 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 kenmerken 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. 

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 klikt het Microsoft 

Word icoontje aan. Veel organisaties kijken 

veel naar de tools maar weinig naar de 

onderliggende architectuur. Hierdoor is er 

weinig aandacht voor efficiency, single 

source of truth en reproductie van content.
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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:

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. Er zijn allerlei tools die je daarbij kunnen ondersteunen, 

denk aan Google Analytics, Hotjar, etc. 
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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 operations 
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 bedoelt om doorlopend waarde aan klanten te bieden. Voor dit 

artikel heb ik de ‘Ops’ toepassing aan Content toegevoegd. 
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PS: Probeer niet alles in één keer te doen 
Als dit allemaal een beetje overweldigend voor je is, kan ik dat helemaal begrijpen. Dat is het ook. 

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

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

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

volwassenheid van je organisatie. Begin vervolgens binnen elk van de content belevingspijlers 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 ondergedompeld te zijn geweest in het 

creëren van een Content Experience je hoofd weer omhoog steekt en echte, meetbare 

vooruitgang ziet.

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 waarmee 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 dat organisaties volledig doorslaan naar de andere kant en alles 
meten. Dit kost zoveel tijd en energie (omdat het vaak handmatig werk is) en er komt zoveel 
informatie uit dat deze inzichten niet worden omgezet in acties om de KPI’s ook echt te 
verbeteren. 



Plate - Ebook C
ontent Experience

Content 
Experience

Plate - Ebook C
ontent Experience

    Meer weten over Content Experience? 
    www.getplate.com/content-experience

Manageable for everyone. Simplified.
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