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Content is de sleutel voor een effectieve interactie met uw klanten. Door content 
strategisch in te zetten, wordt elk klantcontact zorgvuldig ondersteund, zijn klanten 
tevreden en wordt waarde aan uw organisatie toegevoegd. Waarde maken met 
content kan alleen met een goede contentstrategie en met de juiste contentin-
strumenten.

Het boek Content organizing in de praktijk biedt de lezer de meest doordachte 
methodieken, modellen en de laatste ontwikkelingen op het vakgebied van content 
organizing. 

Behandeld worden onder andere de klantcontactstrategie en de contentstrategie 
waarin verschillende niveaus -van basis tot thought leader- naast elkaar worden 
gezet. De contentstrategie wordt vertaald naar de kanaalstrategie. Ook wordt 
beschreven hoe het klantcommunicatieproces (customer journeys) contentmatig 
kan worden ondersteund.

 
In deze nieuwe en compleet herziene editie ligt een zwaarder accent op de con-
tentstrategie, contentmanagement en de integratie van social media binnen alle 
bestaande kanalen. Ook zijn er praktijkcases opgenomen waarin geschetst wordt 
waar sectoren staan binnen het vakgebied content organizing. 

Over de auteur
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terrein van contentstrategie, -management en -architectuur.
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Het organiseren en managen van dialooggerichte content,  
zodat de dienstverlening wordt ondersteund en de bedrijfsvoering wordt gefaciliteerd.
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1 Het organiseren van content

Waarom een boek over content organizing?
De eerste versie van dit boek heeft ervoor gezorgd dat er met veel mensen kennis is uit-
gewisseld over het vakgebied én de positionering van de discipline content organizing in 
organisaties. Voor het schrijven van deze tweede versie heb ik veel CEO’s, marketing- en 
communicatiemanagers, retailmanagers, kanaalmanagers, contentmanagers en andere 
professionals geïnterviewd en gesproken. In die gesprekken, die meestal gingen over on-
derwerpen als ‘centraal versus decentraal’ en ‘het duurzaam managen van content’, werd 
ook vaak de vraag gesteld wat het verschil is tussen de disciplines content organizing 
en communicatie? Content is toch gewoon hetzelfde als communicatie? Mijn antwoord is 
dan altijd steevast: ‘nee, er zijn duidelijke verschillen’.

Communicatie Content

Actiematig en productgericht. Systematisch en procesgericht.

Middelengericht. Inhoudgericht.

Zendgericht. Dialooggericht.

Elke discipline (interne communicatie, externe 
communicatie, sponsoring, etc.) heeft een eigen 
aansturing.

In de slechtste situatie is er een aansturing per 
kanaal (silo’s), in de meest gunstige situatie is er 
sprake van een integrale situatie.

Alle disciplines en middelen hebben geen eendui-
dige boodschap.

Eenduidige boodschap per kanaal en bij integrale 
aansturing eenduidig over alle kanalen.

Gaat over het bedrijf, de organisatie, de producten 
en dienstverlening (secundair).

Gaat integraal over het bedrijf, de organisatie, alle 
producten, de dienstverlening en bedrijfsvoering 
(primair).

Content vormt het ingrediënt voor elke dialoog die de organisatie met haar klanten (en 
andere doelgroepen) heeft en die de medewerkers nodig hebben voor hun contact met 
klanten. Zonder content geen klanten, geen medewerkers én zelfs geen bestaan. Im-
mers, als er uitsluitend contacten met klanten door medewerkers zijn die niet weten hoe 
ze met de klanten moeten omgaan heeft de organisatie geen bestaansrecht. Content is 
dus van levensbelang voor elke organisatie, van welke omvang, aard en soort dan ook.

Belang van het vakgebied content organizing
Toen ik aan het eerste boek begon had ik geen idee dat het vakgebied wordt (h)erkend 
en de inhoud zo in een behoefte zou voorzien. Het besef groeit dat elke vezel van een 
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organisatie wel met content organizing te maken heeft, dus met content als kerndisci-
pline. Van omgangsregels met klanten en social media tot en met contentinstrumenten 
zoals klantvraaganalyse en een content architectuur. De praktijk wijst ook uit dat het 
vakgebied nog volop in ontwikkeling is en volwassen moet worden. Alle cases en situa-
tieschetsen in dit boek onderschrijven die groei en de veelomvattendheid. 
 Bovendien leert elk gesprek telkens opnieuw dat de integrale samenhang en de nood-
zaak van het Content Organizing Model, zoals neergezet in dit boek, onderschreven 
wordt. Iedereen is er enthousiast over met daaraan direct gekoppeld het besef dat con-
tent organizing als discipline nog enorm verspreid is binnen organisaties. Dat maakt 
het goed neerzetten, inrichten en duurzaam managen ervan er niet eenvoudiger op. Er 
ontstaat bovendien altijd weer opnieuw een discussie: ‘wie gaat over de klantcontact-
strategie en wie mag wat beslissen’, ‘wie bepaalt welke kanalen we inzetten voor welke 
doelgroep’ en ‘wie stelt onze contentstrategie vast en hoe wordt de content gemanaged’? 
 Helaas gaan dit soort discussies veel te vaak over hiërarchische macht en niet over 
de inhoud. Terwijl deze discussies eigenlijk moeten gaan over de inhoud over ‘het belang 
van de klant’ en dus het voortbestaan en succes van de organisatie. Een goede samen-
werking en de focus op het bereiken van doelen in relatie met de inhoud, zijn in dit 
soort situaties vaak de oplossing om content organizing in al zijn facetten toe te passen. 
Wij noemen het dan een ´virtuele organisatie’ die niet in een organogram is vastgelegd 
en gericht is op samen beleid maken, samen de strategie bepalen en samen vaststellen 
hoe dit alles gemanaged wordt. Belangrijk daarbij is wel dat deze samenwerkingsvorm 
vastgelegd wordt. Dan is de samenwerking verankerd, is er respect voor elkaars kennis 
en kunde en elkaars mandaat binnen bestaande (afdeling)structuren. 
 De verantwoording voor content organizing moet hecht, integraal en als het kan zo 
hoog mogelijk binnen de organisatie belegd worden. Door de verantwoording over con-
tent organizing hoog in de organisatie te beleggen is alle aandacht voor de klant zicht-
baar en voor iedereen centraal komen te staan. Dan bestaat er een kans dat alle content 
vanuit klantperspectief wordt gepresenteerd, de dienstverlening en de klant- en ken-
niscommunicatieprocessen van de organisatie geënt zijn op de behoefte van de klant. 
Alle onderdelen van de kerndiscipline content organizing stellen de klant centraal: ze 
zijn klantbevlogen. 

Dit boek
Dit boek gaat in op alle aspecten van content organizing. Het boek is opgebouwd uit 
drie delen: 
•	 strategisch: klantcontactstrategie, contentstrategie en kanaalstrategie (hoofdstuk 3, 

hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5). 
•	 tactisch: klant- en kenniscommunicatieprocessen (hoofdstuk 6).
•	 operationeel: contentmanagement, kanaalmanagement, contentarchitectuur, wat is 

metadata en contentinstrumenten (hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 11).

In hoofdstuk 2 van dit boek wordt eerst toegelicht wat content precies is zodat de lezer 
het vertrekpunt binnen dit boek kent. In hoofdstuk 12 wordt het Content Organizing 
Model uitgelicht. Dit model kent 4 fasen van ontwikkeling (eiland, silo, concentratie en 
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integratie). Per fase zijn kenmerkende organisatiekarakteristieken toegekend zodat een 
organisatie zich in één van de fasen kan herkennen. 
 Zonder de hulp van mijn collega’s Erwin Schaapman en Marion Post van Data Direc-
tion was dit tweede boek er niet gekomen. Ze bleven stimuleren en streng zijn over de 
kwaliteit. Erwin beoordeelde hoofdstuk voor hoofdstuk op inhoud: klopt het wel wat er 
staat? Al lezende maakte hij ook nog even de zinnen vloeiender. Marion keek naar de 
tik- en stijlfouten en vooral of het te begrijpen is voor iemand die niet zo diep in dit vak 
zit. ‘Snap niet wat hier staat, wat wil je hier nu zeggen?’, waren veelgehoorde kreten. 
Daarnaast ben ik alle mensen die commentaar hebben geleverd op het eerste boek dank-
baar. Al die reacties verbeterden deze tweede versie. Heel belangrijk is ook de openheid 
van alle organisaties en mensen die er werken geweest, want zonder die openheid was 
dit tweede boek nooit zo rijk geweest aan ideeën en cases. Ik hoop dat door al deze 
bijdragen veel mensen ook dit tweede boek weer met veel plezier lezen. 

Atie de Heer 
December 2012



Wat is content?

Volgens Van Dale is content inhoud, het geheel van teksten, afbeeldingen, etc. die zowel off- als 
online beschikbaar is. Dit is een te beperkte definitie en doet content geen recht. Doelgroepge-
richte en desired1 content is in het huidige medialandschap voor alle organisaties en bedrijven het 
meest geëigende instrument om een (specifieke) doelgroep aan te trekken, emotioneel te binden 
en tot de gewenste (inter)actie aan te zetten. Content beperkt zich bovendien niet tot de inhoud 
van websites, maar betreft alle inhoud en interactiviteit waarmee waarde aan klanten wordt gele-
verd via alle communicatiekanalen en haar communicatiemiddelen.

Er zijn verschillende soorten content die stuk voor stuk een andere rol en een ander doel hebben. 
Zo onderscheiden we voorlichtende content om te informeren, commerciële content om te inte-
resseren en te verkopen, serviceverlenende content om de service aan de klant te ondersteunen, 
financiële content, instructiecontent en administratieve content.

Naast het feit dat er verschillende rollen worden onderkend is er ook onderscheid te maken in de 
dynamiek van de content: dynamische content die on-the-fly telkens opnieuw voor elke gebruiker 
wordt samengesteld en haar tegenhanger statische content die niet beweegt nadat het is gepubli-
ceerd. Ook kennen we gelijkblijvende content, die meestal eenmalig wordt opgesteld zoals naam 
en adres van een organisatie en mutatiecontent die met grote regelmaat wisselt. Dat wisselen kan 
real-time (continu) waar nieuws of beurskoersen een voorbeeld van zijn, en near-time dat wat 
planmatiger (bijvoorbeeld 1 keer per uur) wordt ververst zoals gebeurt met de waterstanden voor 
schippers.

1 (Ver)bindende en vraaggestuurde content.



2005: Klantgericht 

2010: Klantgezwicht

2015: Balansgericht
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Voordat je in dit boek Content organizing in de praktijk duikt, moet eerst duidelijk zijn 
wat content nu precies is. Content wordt door velen nog gezien als de inhoud van een 
website. Als wij, van Data Direction, aan de slag gaan bij een organisatie komt het vaak 
voor dat een aantal medewerkers eerst met elkaar een discussie aangaat. Er is druk e-
mailverkeer en e-mails met teksten als ‘content bestaat niet, content is geen Nederlands 
woord, wij hebben geen content’, komen voorbij. Ook tijdens workshops en bijeenkom-
sten met managers komen dit soort discussies helaas nog regelmatig voor. Gelukkig 
heeft ons woordenboek het woord opgenomen en dat maakt dit soort discussies een 
stuk eenvoudiger.
 Volgens Van Dale is content inhoud, het geheel van teksten, afbeeldingen, animaties, 
etc. die zowel off- als online beschikbaar wordt gesteld. Volgens Bob Boiko2 is content 
‘de informatie en interactiviteit die organisaties moeten toepassen om waarde te leveren 
aan hun klanten’. Doelgroepgerichte en desired3 content is in het huidige medialand-
schap het meest geëigende instrument om een (specifieke) doelgroep aan te trekken, 
emotioneel te binden en tot de gewenste (inter)actie aan te zetten. Content beperkt 
zich niet tot de inhoud van websites, maar betreft alle inhoud en interactiviteit waarmee 
waarde aan klanten wordt geleverd via alle kanalen.
 Het is in 2012 niet meer voor te stellen dat organisaties niet meer denken vanuit 
content en contentarchitectuur en van daaruit het inrichten van kanalen. De focus ligt 
nu echt op content. Content is overal aanwezig en omvat alles: content op het internet, 
over de instructies in het navigatiesysteem in de auto, de klantgegevens in het CRM-
systeem, de inhoud van een brief, de toelichting op een bekeuring, de cijfertjes in de 
rekenmodule of een filmpje op de website. Alles en alles is content. Elke organisatie be-
schikt over verschrikkelijk veel content zonder het vaak zelf te beseffen. Inhoudanaly-
ses die wij uitvoeren op bijvoorbeeld intranet, internet, social media, magazine, brieven-
boek en de kennisbank van het callcenter verrassen onze opdrachtgevers telkens weer 
(dit weer tot onze verbazing). Organisaties zijn verrast over de grote hoeveelheid en de 
kwaliteit. Honderdduizenden verschillende soorten contenttypen zijn zeer veel voorko-
mende resultaten. Communicatiemiddelen waarvan de inhoud elkaar tegenspreekt, niet 
voldoet aan de wettelijke eisen, verouderd is of gewoon fout komen wij dagelijks tegen 
in ons werk. Organisaties beseffen niet wat er allemaal aanwezig is en ook niet wat er 
toegestuurd wordt aan hun klanten, met alle gevolgen van dien. 

2 Auteur van de ‘Content Management Bible’ and Senior Lecturer University of Washington
3 (Ver)bindende en vraaggestuurde content.
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Contentsoorten
Er zijn verschillende soorten content. Content die betrekking heeft op een organisatie 
kan door de organisatie zelf gemaakt worden, dat noemen we ‘eigen content’. Content 
over een organisatie kan ook door anderen gemaakt zijn zonder dat een organisatie 
daar controle over heeft, door professionals zoals journalisten of cabaretiers of docu-
mentairemakers of zoals steeds meer gebeurt door consumenten. De eigen content kan 
binnen twee verschillende contexten worden gepubliceerd, namelijk in de eigen media 
en in de media van anderen. Datzelfde geldt voor content van professionals en content 
van consumenten. Op de eigen content binnen de eigen media is door de organisatie de 
meeste invloed uit te oefenen. Op content van professionals en consumenten binnen de 
context van andere media, die over de eigen organisatie gaat, is de minste invloed uit 
te oefenen. 

Figuur 2.1 Contentsoorten

Eigen content binnen context eigen media
We hebben het hier over de eigen content in de eigen kanalen en middelen, bijvoorbeeld 
content op de website of in een folder, een brievenboek of in een kennisbank van het 
callcenter. Geen enkele andere organisatie dan de maker heeft invloed op de content 
en de context waarin het gepubliceerd wordt. De organisatie die de content maakt is de 
baas en bepaalt de spelregels. 
 Tegenwoordig wordt voor dit fenomeen wel de term ‘Owned Media’ genoemd. Daarmee 
worden de kanalen en middelen bedoeld die men onder eigen beheer uitgeeft, vooral 
de website. Door de term ‘media’ toe te voegen aan ‘owned’ wordt aan het belangrijkste 
onderdeel voorbijgegaan, namelijk de content. Die bepaalt immers de strekking van de 
boodschap, de waarde en het effect ervan, en niet het kanaal. Internet zonder content 
is immers niks waard, evenals een folder waar niets in staat.

Eigen content 
binnen context 

eigen media

Eigen content 
binnen context 
andere media

Content van professionals 
en van consumenten 

binnen de context 
van  andere media

Content-
soorten
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Eigen content binnen de context van andere media
Betaalde ruimte
Hiermee bedoelen we dat er bijvoorbeeld ‘seconden’ of ‘millimeters’ of ‘clicks’ worden 
ingekocht. Je koopt dus ‘ruimte’ in media van anderen waarin de gewenste boodschap 
wordt overgebracht. Dit omvat een breed scala aan mogelijkheden van televisie, bill-
boards, tijdschriften tot en met social media. 
Over eigen content in andermans media heeft de organisatie (die adverteert en betaalt) 
wel de volledige zeggenschap. Over de context waarin de boodschap geplaatst wordt, is 
geen zeggenschap. Die ruimte is niet onder controle van de ‘adverteerder’. Die andere 
ruimte is immers van de eigenaar van de betreffende media en die eigenaar bepaalt de 
inhoud van die andere ruimte, dus ook de context. Bijvoorbeeld commerciële content 
over de goede kwaliteit van sinaasappelsap kan naast een artikel staan over de sinaasap-
peloogst die vervuild is met bestrijdingsmiddelen. 
 Het grote voordeel van eigen content in andere media is dat er meegelift wordt op 
het bereik dat is opgebouwd in de gewenste doelgroep. Daar betaalt men dus voor. In 
de digitale wereld heet dit ‘Paid Media’. Ook hier dekt de term ‘media’ niet helemaal de 
lading. Het is meer dan media (de drager/het kanaal) alleen. Het is met name de content 
die de waarde van de ‘media’ bepaalt, die wordt immers door de verschillende doelgroe-
pen geconsumeerd. Het is de kwaliteit van de content die de waardering en de waarde 
van de uitgave bepaalt. Neem als voorbeeld de content in het NRC Handelsblad en in 
de Spits. De content is bepalend voor het imago en de beleving van de titel, en niet de 
drager zelf: ‘de krant’. 

Niet betaalde ruimte
Consumenten hebben steeds meer vertrouwen in de ‘content’ van vrienden en gelijkge-
stemden. Organisaties zetten sociale netwerken (mobiel en internet) ook in om dichter-
bij hun klanten te komen door contact met ze te zoeken in hun eigen sociale omgeving. 
In social media kan met eigen content de dialoog aangegaan worden, contact gehouden 
worden met vaste en potentiële klanten, vragen beantwoord worden, research gedaan 
worden en concepten bedacht worden. Net zoals bij andere kanalen ligt het accent bij 
social media niet op ‘media’ en ook niet op ‘social’. Het accent ligt op de dialooggerichte 
content. Binnen elke dialoog (net zoals bij een fysieke dialoog of vergadering) zijn drie 
soorten deelnemers te onderscheiden: mensen die luisteren, mensen die reageren op 
stellingen en de initiatiefnemers (sprekers) en daarbinnen draait het om de zogenoemde 
‘passion points’ van de deelnemers overeenkomend met die van de organisatie. 
‘We weten precies wat de ‘passion points’ van onze klanten zijn: voetbal, muziek…’, ver-
telt Sabine Everaet van Coca-Cola. ‘Het is dan ook belangrijk met hen samen te zitten, 
te praten, samen de contentstrategie uit te werken’. (Coca-Cola telt meer dan 39 miljoen 
fans op haar Facebookpagina en 70 procent van de merkvermeldingen gebeurt op Twit-
ter).
 Andere voorbeelden van ‘niet betaalde’ ruimte is flyeren in drukke gebieden of het 
digitaal distribueren van folders via bluetooth of wifi en het uitreiken van humoristische 
ansichtkaarten op allerlei locaties, ook al weer een oude trend. 
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Content van professionals en consumenten in de context van andere media
Naast content gemaakt door consumenten (brieven in printmedia en pagina’s op sociale 
netwerken) is het voor een organisatie ook belangrijk om rekening te houden met con-
tent van ‘professionals’, zoals journalisten, programmamakers en cabaretiers. Zowel de 
content van consumenten als die van de professionals is content over een organisatie 
waar een organisatie zelf absoluut geen enkele controle over heeft. Een organisatie kan 
er wel op reageren, maar heeft op de initiële boodschap zelf geen enkele invloed. Deze 
content heeft twee kanten:
•	 positief: verdiende meerwaarde, andere vertellen hoe goed de organisatie, het merk, 

product of dienst is. Dit wordt ook wel ‘earned media’ of ‘positive word of mouth’ 
genoemd.

•	 negatief: waardevermindering, anderen vertellen wat er allemaal niet goed is. 

Zowel de ‘verdiende meerwaarde’ als de ‘waardevermindering’ rond een organisatie, merk, 
product of dienst kan zowel door professionals als door consumenten worden veroorzaakt. 
Content van professionals en consumenten kan een enorme impact op de organisatie heb-
ben zonder dat die op het initiële bericht invloed heeft. Bij waardevermindering wordt de 
organisatie gedwongen om te reageren. Hierbij is maar een remedie: wees eerlijk, open 
en transparant met een duidelijke en begrijpelijke boodschap. Zorg dat de content met 
dezelfde boodschap overal eenduidig op de juiste plaats en vooral overal te vinden is.

Content van professionals
Verdiende waardevermeerdering
Om het nieuwe HAK deksel te lanceren en de uniciteit te benadrukken voerde HAK een 
uitgebreid pr-programma waarin humor en herkenbaarheid een grote rol speelden. Want 
iedereen kent wel de ergernis bij het openen van een pot appelmoes: het deksel is moei-
lijk of nauwelijks zonder hulpmiddelen open te maken.
 Consumenten hebben het nieuwe deksel massaal omarmd en de vraag om het deksel 
na de introductie op appelmoes ook op HAK groenten te plaatsen was groot. Alle media 
publiceerde over de nieuwe vinding van HAK. 
De actie van HAK om het woord ‘potdicht’ te schrappen uit de Van Dale werd ook veel-
vuldig besproken in de media. Volgens de groentefabrikant is het woord achterhaald nu 
HAK een gemakkelijk te openen pot heeft gelanceerd en heeft het woord geen betekenis 
meer. Ook de Consumentenbond liet van zich horen door de deksel te testen, met een 
positief resultaat. 

Waardevermindering
Exota
Exota was een frisdrank in een fel gekleurde fles die zeer populair was halverwege de 
jaren zeventig. Het gerucht ging dat de flessen ontploften en mensen daar gewond door 
zouden kunnen raken. In 1969, 1970 en 1971 zond de VARA (Marcel van Dam) een pro-
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gramma uit waarbij in de laatste uitzending (8 januari 1971)4 kijkers konden zien hoe de 
fles uit elkaar spatte. Het merk bestaat niet meer.

Buckler
Een ander voorbeeld is Buckler dat in 1988 werd geïntroduceerd. De Buckler-drinker 
werd het mikpunt van spot van cabaretier Youp van ’t Hek in zijn oudejaarsconference 
van 1989.
’Buckler dat kent u toch wel? Dat is dat gereformeerde bier. Buckler-drinkers, daar heb ik 
een hekel aan. Van die lullen van een jaar of veertig die naast je in het café staan met hun 
autosleutels. Rot eens op jongen, ik sta hier een beetje bezopen te worden. Ga weg gek!’ 
De Buckler-drinker werd neergesabeld en dat heeft Heineken geweten, net zoals T-Mobile 
dat jaren later ook ervaren heeft.

Media
Naast de aandacht die door een cabaretier gegeven wordt, kunnen organisaties ook 
in het nieuws komen door (vermeend) mismanagement of productiefouten. Alle media 
springen daar dan direct uitvoerig bovenop. Het zal de organisatie veel inspanningen 
vergen dat goed te managen. Een goede contentstrategie is de enige mogelijkheid om 
dat te kunnen overleven. Enkele voorbeelden:
•	 fraude (Philips Pensioenfonds en Bouwfonds).
•	 fabricagefouten (Mattel Speelgoed en terugroepactie Toyota).

Content van consumenten
Verdiende waardevermeerdering
KLM ‘s inzet van social media tijdens de aswolk is niemand ontgaan. In die periode heeft 
KLM veel mensen kunnen helpen via social media. Klanten reageren ook nu erg enthou-
siast op het feit dat KLM hen 24/7 te woord staat via social media. Behalve vragen, 
klachten en complimenten komen er ook veel ideeën voor de organisatie binnen. De 
klant voelt zich meer gehoord en betrokken. In landen waar KLM minder groot is, dra-
gen de social activiteiten bij aan een grotere bekendheid, Van alle Nederlandse merken 
heeft KLM de meeste fans en de stunt die ze organiseerden om hun citytrips à € 99,– te 
promoten (binnen 99 uur 99 vrienden optrommelen via social media met z’n allen gratis 
naar Berlijn) was ook een enorm succes. 
Er is erg veel (internationale) aandacht voor de social campagnes en natuurlijk de 24/7 
social media customer service die nu in zeven talen wordt verleend.

Waardevermindering
Wie herinnert zich nog de grote hoeveelheden ingezonden brieven in de kranten over 
de slechte service van organisaties. Zoals lezers die schreven hoeveel problemen de 
telefoon of de rekeningen van PTT wel niet opleverden. Dagbladen vulden hele pagina’s 
met die brieven. 

4 Was een montage, VARA verloor de jarenlang durende rechtszaak in 1970.
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 Er zijn organisaties en merken die het zeer moeilijk hebben gekregen of nooit echt 
van de grond zijn gekomen door de mening en opinie van consumenten. Zo ook de DAF. 
De personenauto van DAF werd in de jaren vijftig eerst redelijk goed ontvangen. De Va-
riomatic (het pientere pookje) kreeg echter niet het positieve imago waar je in gezien 
wilde worden. De auto ‘Daffodil’ werd wel verkocht aan senioren en vooral aan oudere 
vrouwen. Het imago van DAF werd nog slechter toen DAF een type op de markt bracht 
dat niet harder kon dan 25km/u en waarvoor geen rijbewijs nodig was. Door de eenvou-
dige bediening werd de auto ingezet door het GAK. Dat maakte de situatie alleen maar 
slechter. De auto kreeg de bijnaam ‘trutterschudder met jarretelaandrijving’.

Ging dat in het verleden wat langzamer en was de groep die het bereikte wat kleiner, 
tegenwoordig gaat dankzij de social media de waardevermindering veel sneller en kan de 
schade daardoor groter zijn. 

McDonalds
McDonalds had advertentieposities ingekocht, waarbij McDonalds bij bepaalde zoekop-
drachten bovenaan zou komen te staan. Gebruikt werd #MeetTheFarmers. 
McDonalds plaatste zelf ook een bericht via #McDStories: “When u make something  
w/pride, people can taste it,’ – McD potato supplier (video van McDonald’s aardappel-
leverancier).
 Naar aanleiding van de algemenere hashtag #McDStories: besloten twitteraars mas-
saal negatieve verhalen over McDonalds te verspreiden waarbij zij gebruikmaakten van 
de hashtag #McDStories. 
 Vervolgens is de media-aandacht over McDonalds geëxplodeerd en extreem negatief 
geweest. Nadat bleek dat de #McDStories voor veel negatieve publiciteit zorgde, haalde 
McDonalds direct (na een uur) de campagne van Twitter af. McDonalds liet zien razend 
snel te kunnen reageren.
McDonalds ging niet bij de pakken neerzitten en lanceerde de #LittleThings. De reacties 
hierop zijn veelal positief.

Starbucks
Vorig jaar gaf de Amerikaanse koffieketen het imago een forse ‘boost’ door social media 
te gebruiken. Dit leidde echter niet tot een verhoging van de financiële waarde van 
het merk en een goede positie op de Interbrand-lijst waar bedrijven met de hoogste 
merkwaarde op staan. De reden hiervoor was dat de online gedane beloftes aan de klant 
intern niet konden worden waargemaakt.



13

2 Content

Eigen contentsoorten
We hebben al aangegeven dat eigen content in verschillende context gepubliceerd kan 
worden. Er zijn tal van eigen contentsoorten zoals in figuur 2.2 geschetst. Al deze con-
tentsoorten komen bij organisaties voor en worden in samenhang met elkaar toegepast. 
Meestal wordt door een organisatie niet opgemerkt dat er zo veel soorten zijn en dat 
deze soorten elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld de content over een klant (administratie-
ve content) in de klantendatabase heeft invloed op de wijze waarop er met klanten ge-
communiceerd wordt (commerciële content). De kenmerken van de klant (groot, klein, 
afnemer van nieuwe producten of producten die we willen afstoten) bepalen de omgang, 
dus de content, met die klant.
 In dit boek richten we ons vooral op de vier soorten content ‘voorlichtend’, ‘com-
mercieel’, ‘transactioneel’ en ‘serviceverlenend’ omdat die de contacten met klanten on-
derhouden en ondersteunen. In het hoofdstuk Klant- en Kenniscommunicatieprocessen 
wordt dieper ingegaan op het slim en doelgericht combineren van de verschillende con-
tentsoorten waarbij ook instructieve content wordt betrokken.

Figuur 2.2 Contentsoort: eigen content

Voorlichtende content
Deze content heeft als taak voor te lichten over het taakgebied en de resultaten van de 
organisatie. Ook geeft deze content informatie over het gebruik en de toepassingen van 
een product of dienst zonder dat het echt commercieel is. Een voorbeeld is de verpakking 
van een product: de samenstelling en het gebruik van het product en vaak de streepjes-
code. Ook een bijsluiter bij een verzekering of een medicijn heeft een voorlichtende taak.
Overheidsorganisaties gebruiken voorlichtende content om klanten voor te lichten over 
producten en diensten en de weg te wijzen binnen het overheidslandschap. 

Commerciële content 
Commerciële content heeft als taak de (potentiële) klant te interesseren en tot ‘aankoop’ 
te stimuleren. Het heeft ook de taak om de klant te behouden, te binden en te verbinden 
(duurzame relatie aan te gaan). Commerciële content ondersteunt het gehele proces van 
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het ‘klant worden, keuzes maken en klant zijn’ en bevat alles wat een klant wil weten 
over de producten en diensten van een organisatie. 
 Overheidsorganisaties kennen geen commerciële content. Alles wordt onder voorlich-
tende content gevoegd. Dit omdat de overheid geen producten en diensten ‘verkoopt’ in 
die zin dat klanten een keuze hebben.

Transactionele content
Transactionele content zorgt ervoor dat (individuele) klanten volledig geïnformeerd zijn 
over status (onder andere track & trace) en de financiële aspecten van de aankoop. 
 Ook overheidsorganisaties kennen transactionele content. Voor een groot aantal pro-
ducten dient immers betaald te worden (paspoort, vergunning, etc.). Tot transactionele 
content wordt ook de beschikking (bijvoorbeeld de toekenning van een uitkering) gere-
kend. Dit laatste wordt bij de overheid vaak procescommunicatie genoemd. 

Serviceverlenende content
Onder serviceverlenende content verstaan we alle content die de servicezaken tussen 
klant en organisatie ondersteunt. Denk aan reparaties, afhandeling van klachten en het 
geven van adviezen. 
Ook tijdens de ‘transactiefase’ zijn er tal van serviceaspecten te bedenken. Een diëtiste 
die adviseert om te gaan sporten als een afslankmiddel wordt aangekocht. Of (bij de 
overheid) een werkcoach op het Werkplein die werkzoekenden sollicitatietips geeft.

Andere contentsoorten
De andere contentsoorten zijn ook essentieel voor een organisatie die niet uit het oog 
mag verliezen dat het daarom dezelfde eisen stelt als aan de content die direct de klant-
contacten ondersteunt. 
•	 administratieve content is de feitelijke content van en over de klant (aankopen, de 

waarde, naam en adresgegevens, etc.).
•	 financiële content omvat alle financiële gegevens van de organisatie zoals omzet, 

winst- en verliesrekening.
•	 de instructieve content die medewerkers ondersteunt bij het klantproces, de uitvoe-

ring van hun taken en werkzaamheden. Het zijn ook instructies voor klanten hoe het 
product of de dienst in gebruik te nemen (implementeren) of te gebruiken.

•	 wettelijke en juridische content geeft aan waar een organisatie zich aan moet houden. 

Hoe de verschillende soorten content toegepast kunnen worden laat figuur 2.3 zien. In 
het hoofdstuk klantprocessen wordt hier dieper op ingegaan.



15

2 Content

Figuur 2.3 Toepassen van eigen contentsoorten

De waarde van eigen content
De waarde van content is hoog, mits die communiceert vanuit de interesse en behoefte 
van de doelgroep. De waarde van content komt niet uitsluitend voort uit één bron (de 
makende organisatie). De waarde komt voort uit een combinatie van meerdere bronnen 
die door inzicht en ervaring van de organisatie in toegevoegde waarde kunnen worden 
omgezet. Hierbij levert luisteren naar wat de (potentiële) klant te zeggen heeft de aller-
belangrijkste waardefactor. Hoe een organisatie echt kan luisteren naar klanten is te 
lezen in de klantvraaganalyse (hoofdstuk 11). 

Figuur 2.4 Waarde van de eigen content
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Om deze waarde te kunnen realiseren kan niet volstaan worden met uitsluitend eigen 
content in de eigen kanalen toe te passen. Daar is content voor nodig die in verschil-
lende kanalen gepubliceerd wordt én een geïntegreerd (verbindend) geheel vormt zo-
dat ze elkaar versterkt. Eigen media hebben nog niet altijd het bereik dat nodig is om 
voldoende klantcontacten te genereren. Onderstaand model kan behulpzaam zijn de 
verschillende waardefactoren te meten en te volgen. Door voortdurend te meten (klant-
vraaganalyse) kan de waarde van de content continu worden verhoogd, is er zekerheid 
dat de content geïntegreerd wordt toegepast en de verschillende soorten content elkaar 
versterken. De betaalde media beschikken over veel gegevens (zoals bereik, leesduur, 
etc.) die daarvoor gebruikt kunnen worden. 

Waardefactoren Eigen content 
binnen context 
eigen media

Eigen content binnen de 
context van andere media

Content van professionals en 
consumenten

Eigen content 
in betaalde 
media

Eigen content 
in niet be-
taalde media

Professionals Consumenten

Bereik Meten
Meestal laag/
gemiddeld

Bekend
Meestal hoog

Meten 
Meestal hoog

Meten 
Meestal hoog

Meten 
Afhankelijk 
van hoge/
lage emotio-
nele waarde 
onderwerp 
hoog of laag

Impact Gemiddeld
(volgens 
gebruiker niet 
altijd objectief)

Hoog Hoog Hoog Kan hoog zijn
(zie T-mobile 
actie)

Communicatie-
vermogen
(geschiktheid om 
boodschap over te 
brengen)

Hoog
(is zelf in te 
richten)

Hoog indien 
juiste media is 
gekozen

Hoog indien 
juiste media is 
gekozen

Hoog (indien 
bekende pro-
fessional)

Hoog (indien 
groot netwerk)

Lees/gebruiksduur Onderzoek Bekend Bekend Meten Onderzoek

Begrijpelijkheid Hoog (indien 
geschreven in 
de taal van de 
‘klant’)

Hoog (indien 
geschreven in 
de taal van de 
‘klant’)

Hoog (indien 
geschreven in 
de taal van de 
klant)

Hoog (indien 
geschreven in 
de taal van de 
‘klant’)

Hoog (indien 
geschreven in 
de taal van de 
‘klant’)

Engagement/ 
binding

Bij emotionele 
producten hoog 
andere lager

Meestal hoog Meestal hoog Hoog Hoog

Transformatie 
(door naar andere 
content)

Meten 
Meestal  
gemiddeld

Meten
Meestal hoog

Meten 
Meestal hoog

Meten 
Meestal hoog

Meten 
Meestal hoog

Tabel 2.1 Waardefactoren van content
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Waardefactoren Eigen content 
binnen context 
eigen media

Eigen content binnen de 
context van andere media

Content van professionals en 
consumenten

Eigen content 
in betaalde 
media

Eigen content 
in niet be-
taalde media

Professionals Consumenten

Praktische  
bruikbaarheid

Onderzoek
Meestal hoog

Onderzoek
Meestal hoog

Onderzoek
Meestal  
gemiddeld

Onderzoek
Meestal hoog

Onderzoek
Meestal  
gemiddeld

Tabel 2.1 Waardefactoren van content (vervolg)

Elkaar versterkende content
Content in verschillende media kan onderling versterkend en ondersteunend werken. 
Op welke wijze eigen content in betaalde media en niet betaalde media en eigen me-
dia elkaar kan versterken laat het Long Tail model van Chris Anderson5 zien. Het hoge 
bereik van de content in andermans media wordt in figuur 2.5 geschetst. Hier pusht 
de content in betaalde media de content in de eigen media en gebeurt dat ook in niet 
betaalde media, wel in minder intensieve mate omdat het bereik nog niet optimaal is 
(in dit voorbeeld).
 Als content uitgekiend wordt toegepast kan het elkaar uitstekend versterken en kan 
het bereik van content in eigen kanalen worden verhoogd. Dat kan ook anders uitpak-
ken (zoals in de McDonalds-case geschetst) als het bereik van de eigen content wordt 
overvleugeld door content van consumenten en/of professionals.
 De verhoudingen en rollen van de verschillende soorten content staan nog lang niet 
vast. Wel staat vast dat content waarde toe kan voegen als het gemaakt wordt vanuit het 
perspectief van de klant waarbij openheid, eerlijk en authenticiteit voorop staan. Hoe 
we komen tot de juiste strategie voor content staat in het hoofdstuk 4 Contentstrategie.

Figuur 2.5 Eigen content-
soorten kunnen elkaar 
versterken. 

5 Chris Anderson: The Long Tail, Why the Future of Business is Selling Less of More (2006).
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Atie de Heer
Content  organizing in de praktijk

Content is de sleutel voor een effectieve interactie met uw klanten. Door content 
strategisch in te zetten, wordt elk klantcontact zorgvuldig ondersteund, zijn klanten 
tevreden en wordt waarde aan uw organisatie toegevoegd. Waarde maken met 
content kan alleen met een goede contentstrategie en met de juiste contentin-
strumenten.

Het boek Content organizing in de praktijk biedt de lezer de meest doordachte 
methodieken, modellen en de laatste ontwikkelingen op het vakgebied van content 
organizing. 

Behandeld worden onder andere de klantcontactstrategie en de contentstrategie 
waarin verschillende niveaus -van basis tot thought leader- naast elkaar worden 
gezet. De contentstrategie wordt vertaald naar de kanaalstrategie. Ook wordt 
beschreven hoe het klantcommunicatieproces (customer journeys) contentmatig 
kan worden ondersteund.

 
In deze nieuwe en compleet herziene editie ligt een zwaarder accent op de con-
tentstrategie, contentmanagement en de integratie van social media binnen alle 
bestaande kanalen. Ook zijn er praktijkcases opgenomen waarin geschetst wordt 
waar sectoren staan binnen het vakgebied content organizing. 

Over de auteur
Atie de Heer heeft Data Direction in 1995 opgericht, en het bedrijf richt zich op 
content binnen alle dienstverleningskanalen. Atie de Heer is een autoriteit op het 
terrein van contentstrategie, -management en -architectuur.
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