CONTENTKALENDER 2020
toelichting bij het gebruik van deze kalender

De contentkalender
De contentkalender is een instrument voor iedereen die serieus bezig is met contentmarketing of hier
serieus mee aan de slag wil gaan. De kalender helpt jou om 1) je contentmarketinginspanningen te
plannen, 2) verhalen op te halen uit de organisatie, 3) te controleren of je daadwerkelijk bijdraagt aan
organisatiedoelstellingen en 4) overzicht te krijgen en te behouden, zodat je waar nodig kunt
bijsturen. Een instrument waarmee je tactische keuzes in de operatie kunt maken.

Het verhaal
De eerste paar kolommen van de contentkalender gaan over het verhaal. Je noteert in één zin waar
het verhaal over gaat (onderwerp), wie binnen de organisatie inhoudelijk verantwoordelijk is voor het
verhaal (expert) en wie het verhaal vertelt / schrijft (auteur). Mochten er na publicatie vragen komen,
dan kan de expert altijd worden ingeschakeld om deze te beantwoorden.

Geef voorafgaand aan ieder kwartaal aan over welke onderwerpen je verhalen wilt gaan vertellen.
Neem de contentkalender mee naar de verschillende teams / business units binnen je organisatie.
Breng samen in kaart wat er voor de aankomende periode op de agenda staat en noteer deze
onderwerpen (“met potlood”) in de contentkalender.
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Check op thema’s & onderwerpen
Als je zo met de kalender door je organisatie gaat, ontdek je misschien wel dat er veel meer te
vertellen is dan je in eerste instantie dacht. Je kunt natuurlijk overal over vertellen. De vraag is echter
of je met al die verhalen bijdraagt aan de overkoepelende thema’s uit de strategie / het beleid van
jouw organisatie.
Voer daarom altijd een check uit op onderwerp-niveau. Een thema als ‘diversiteit’ is nog steeds erg
generiek en daardoor eigenlijk nietszeggend. Per thema wil je dus eerst een paar onderwerpen
definiëren. Binnen het thema ‘diversiteit’ vallen binnen jouw organisatie misschien onderwerpen als
‘vrouwen aan de top’ en ‘het betrekken van mensen met verschillende etnische achtergronden’.

Noteer de thema’s en onderliggende onderwerpen voor jouw organisatie in de contentkalender.
Voeg extra kolommen in als je ruimte nodig hebt voor meer thema’s en/of onderwerpen.
Geef per verhaal aan of het gaat over de onderwerpen (en dus thema’s) uit de strategie / het beleid
van jouw organisatie. Doe dit door het cijfer 1 in de betreffende cel te noteren. Per maand, kwartaal
en jaar kun je dan zien hoe vaak je een verhaal over een bepaald onderwerp (en dus thema) hebt
verteld.
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Check op markten & teams
Met contentmarketing lever je een bijdrage aan marketingdoelstellingen. Althans, dat is het idee. Wil
je een bijdrage aan marketingdoelstellingen leveren, dan moet je natuurlijk vooral verhalen vertellen
die interessant zijn voor bepaalde markten en relevant voor bepaalde teams.
Waarschijnlijk bedient jouw organisatie meerdere (uiteenlopende) markten. De kans is groot dat dit
gebeurt vanuit verschillende teams / business units – misschien noemen jullie ze afdelingen of
groepen.

Vul de markten en teams voor jouw organisatie in. Voeg extra kolommen in als je meer markten en/of
teams nodig hebt. Geef door middel van het cijfer 1 aan voor welke markt(en) en team(s) het verhaal
interessant en relevant is. Op die manier behoud je het overzicht.
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Check op organisatie USP’s
Misschien zijn er binnen jouw organisatie bepaalde USP’s (Unique Selling Points) of normen en
waarden gedefinieerd. Deze USP’s zijn waardevol, maar worden ook vaak als ‘hoog over’ of ‘loze
kreten’ gezien. Als je de USP’s verwerkt in de verhalen die je vertelt, maak je ze echter een stuk
concreter en tastbaarder. Dat weten (potentiële) klanten en medewerkers altijd erg te waarderen.

Vul de USP’s voor jouw organisatie in. Voeg extra kolommen in als je meer USP’s nodig hebt. Geef
door middel van het cijfer 1 aan welke USP’s in jouw verhaal verwerkt zijn. Op die manier behoud je
het overzicht.

Check op klantreis & soort content
Deze checks zijn misschien wel het allerbelangrijkst. Ze helpen je namelijk om je contentmarketinginspanningen – naar verloop van tijd – te sturen.
De contentkalender gaat er vanuit dat je met jouw inspanningen met name wilt bijdragen aan het
creëren van vraag en het genereren van leads. Dit zijn de uitkomsten van de eerste en tweede fase
van het B2B Marketing & Salesproces; de bewustwordings- en overwegingsfase.
In de bewustwordingsfase zijn mensen vooral aan het ontdekken welke uitdaging zij en hun
organisatie hebben. Je kunt hen helpen bij dit bewustwordingsproces door bijvoorbeeld te vertellen
hoe soortgelijke organisaties met deze uitdaging zijn omgegaan.
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In de overwegingsfase zoeken mensen een partij die kan helpen bij het oplossen van hun uitdaging.
In deze fase vertel je dus met name op welke manier de dienstverlening van jouw organisatie helpt
bij het oplossen van de uitdaging. Beschrijf de aanpak en geef ook vooral aan hoe jouw organisatie
zich met deze aanpak onderscheidt van concurrenten.
Noteer 1-tjes in de cellen voor het overzicht. Als er al veel vraag is naar jouw dienstverlening, hoef je
per maand, kwartaal en jaar dus weinig bewustwordingsverhalen te vertellen. Lukt het – ondanks de
grote hoeveelheid overwegingscontent – niet om leads te genereren, dan doe je er wellicht goed
aan om eerst te werken aan de bewustwording.

Grofweg zijn er 3 soorten content. De laatste soort kennen we maar al te goed. Daarmee zetten we
mensen namelijk aan tot actie. We nodigen hen uit voor een evenement, vragen hen om zich aan te
melden voor een nieuwsbrief of moedigen hen aan om een whitepaper te downloaden.
Er zijn echter nog 2 andere – niet te onderschatten – soorten content. Content waarmee we mensen
iets nieuws leren bijvoorbeeld. Nieuwe wet- en regelgeving heeft mogelijk bepaalde gevolgen voor
jouw doelgroepen. Door deze gevolgen op een rijtje te zetten en aan te geven waar de doelgroepen
op moeten letten, kun je hen enorm helpen. Je geeft kennis (en kunde) weg.
Daarnaast bestaat er ook content waarmee je een relatie of vertrouwen versterkt. Dit is content die
veel persoonlijker is. Je laat vooral een menselijke kant zien, waarmee jij je openstelt voor anderen –
zie ook The Trust Equation.
Het kan zijn dat een verhaal meerdere soorten content in één is. Noteer 1-tjes voor het overzicht.
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Links
In de laatste kolommen van de contentkalender plak je de links naar de nieuwsitems op je website,
de berichten op social media en je nieuwsbrief. Op deze manier kun je de content zoals deze
uiteindelijk is gepubliceerd, altijd gemakkelijk terug vinden.
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