
 
Content Lab sessie BouwBeurs 2017  

Content marketing in 9 stappen  
 



Ieder z’n eigen bubbel 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/LinkedIn_logo_initials.png
http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2012/09/Pinterest-logo.png
http://marklinq.hanze.nl/wp-content/uploads/2013/09/AdformatieArtikel.jpeg
http://www.warmtebeeldcontrole.nl/wp-content/uploads/2013/09/interessante-links-bouwwereld.jpg
http://www.warmtebeeldcontrole.nl/wp-content/uploads/2013/09/interessante-links-bouwwereld.jpg
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/


Allemaal 
mediamagnaat en 
programmamaker 
(sommige aan het begin van 
hun carrière). 

De overeenkomst tussen deze vier 

uzelf 



Voorbeelden 



Uitgangspunten voor content marketing 
 
“Content marketing is een marketinginstrument  
voor het creëren en verspreiden van waardevolle content  
om een loyaal en betrokken publiek  
te vinden, aan je te binden en te activeren.” 



Verschil adverteren vs content marketing 
 
 
 
 
 
 
• Product (voordelen) vs verhaal (kennis delen) 
• Interrupting vs relevant 
• Kortstondig (actiematig) vs lange termijn (strategie)  
• Massaal (doelgroep) vs persoonlijk (publiek) 
 



Is Content marketing nieuw?? 



STAPPENPLAN 
Eisma Content Marketing 



 

Wij bepalen gezamenlijk uw content marketing doelstellingen 
op basis van uw bestaande marketingplan. 

1| DOELSTELLINGEN BEPALEN 



 Informeren en adviseren 
 1. Servicegraad verhogen 
 2. Thought leadership claimen 
 

Verbinden en interactie 
 3. Naamsbekendheid vergroten 
 4. Merk laden 
 5. Sympathie / klanttevredenheid kweken 
 6. Interactie realiseren 
 
Leads 
 7. Aantal leads vergroten 
 8. Kwaliteit van de leads verbeteren  

1| DOELSTELLINGEN BEPALEN 



2| Thema’s vastleggen 
Wij kiezen samen over welke onderwerpen wij 
verhalen gaan maken. Ook stellen we benodig- 

de zoekwoorden vast (SEO keywords). 



3| DOELGROEPEN BEPALEN 
We bepalen de doelgroepen die we met content 

willen vinden, binden en activeren. 



Persona 



4| INFORMATIEBEHOEFTE IN 
KAART BRENGEN 

Per doelgroep kijken we welke informatie de doelgroep nodig heeft. 
Hierbij houden we rekening met de customer journey; de verschillende  
fasen in het koopproces (oriënteren, overtuigen, beslissen) 



Informatiebehoefte in kaart brengen 

 



5| INVENTARISATIE EIGEN MEDIA EN  
KENNIS BINNEN UW BEDRIJF AANWEZIG 
Uw medewerkers bezitten veel waardevolle kennis. Wij adviseren u 
tevens hoe u uw reeds bestaande eigen media (website, nieuwsbrief 
e.d.) optimaal kunt inzetten voor de content. 



6| CONTENTFORMATS BEPALEN 
Welke content soorten (blog, whitepaper, video e.d.) u kunt gebruiken. 



Videolink: Reynaers / Projectvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=haT68Gs0pG0
https://www.youtube.com/watch?v=haT68Gs0pG0
https://www.youtube.com/watch?v=haT68Gs0pG0
https://www.youtube.com/watch?v=haT68Gs0pG0


Voorbeelden 

(Rensa / Checklist) 



Voorbeelden 

(Vaillant / Vonk! Magazine) 

http://www.eismacontentmarketing.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/SM-Wildkamp.png
http://www.eismacontentmarketing.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/SM-Wildkamp.png


(Boon Edam / Blog) 



Videolink: De Ruwbouw Groep / Animatie 

https://www.youtube.com/watch?v=EYsCSzHGrH0
https://www.youtube.com/watch?v=EYsCSzHGrH0
https://www.youtube.com/watch?v=EYsCSzHGrH0


(Rensa, Vaillant / Webinar) 



Link naar volledige infographic Rockfon 

http://www.rockfon.nl/nieuws/artikel?new=3370
http://www.rockfon.nl/nieuws/artikel?new=3370
http://www.rockfon.nl/nieuws/artikel?new=3370
http://www.rockfon.nl/nieuws/artikel?new=3370


7| CONTENTPLANNING MAKEN 
In het contentplan ontvangt u een planning en een  
contentmapping advies. 



7| CONTENTPLANNING 



 Content Planning maken 

 
Plan maken om: 
• Doelstellingen te realiseren 
• Realisatie te structureren 

 
 
Budget is van belang  



 Content Planning maken 

 



8| CONTENTCREATIE 
Wij produceren voor u de artikelen, video´s en foto´s. 



9| METEN BEHAALDE CONTENT 
MARKETING DOELSTELLINGEN 
Desgewenst brengen wij voor u de conversie in kaart en kijken 
we of uw doelstellingen behaald zijn. Dit gebeurt ook 
tussentijds zodat bijsturen mogelijk is. 



Vragen? 


