
Miniguide
content marketing

Het belang van goede content valt niet te onderschatten. Deze tien tips helpen 
je als ondernemer om van jouw content een succes te maken.
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WIE IS CREACTIV?

Wil je werk maken van jouw (digitaal) marketingverhaal? Ben je op zoek naar een ervaren, 
efficiënt en tof marketingbureau dat jou adviseert door een slimme digitale strategie 
uittekent? Een tof team dat jouw visuele huisstĳl ontwerpt en jouw website ontwikkelt? 

Gevonden!
Creactiv is een marketingbureau in Mechelen met een rugzak vol ervaring en expertise én 
een ge-wel-dig team dat nu al de mouwen oprolt om jouw project aan te gaan. Challenge 
accepted!

Creactiv, nice to meet you!
Creactiv is een team met een missie. Wĳ helpen je graag met het optimaliseren van je 
(online) imago en daarvoor geloven we sterk in authentieke marketing. We helpen 
ondernemers en kmo’s om hun (online) strategie op punt te zetten. Of we nu starten met 
een (digitale) strategie op maat, een nieuwe website of een gloednieuwe huisstĳl… Ons 
team zet alles op alles om jouw wensen te begrĳpen en te realiseren.

Together, we build a story!
Creactiv is een complementair peloton dat samen met u door de wondere wereld van 
(online) marketing fietst en voor jou uit z’n (digitale) dak gaat. Een toffe bende marketeers,
webdesigners, project managers, grafisch ontwerpers en communicatie experts schuift 
met plezier aan tafel om jouw business ideeën en doelstellingen te vertalen naar een 
digitale strategie met de daarbĳhorende juiste uitwerking.

Client. Centric. Commitment.
De rode draad in ons verhaal? Die ben jĳ! We maken graag tĳd vrĳ in onze agenda om 
actief te brainstormen en na te denken. Met een glimlach zetten we onze expertise in en 
luisteren we naar jouw noden en wensen. Digitale zorgen zĳn bĳ Creactiv verleden tĳd. We 
zĳn betrokken, communiceren open en eerlĳk en we zetten jouw graag in het middelpunt 
van onze (digitale) belangstelling. (Online) zichtbaar worden voor potentiële klanten 
brengt je weer een stapje dichter bĳ een succesvolle zaak.

Start hier!
Creactiv schiet met plezier uit de startblokken om jou klaar te stomen voor de (digitale) 
toekomst. Hoe? Met… experten onder één dak zorgen we dat jouw bedrĳf feilloos online 
komt. We zetten jouw diensten, producten en expertises centraal, maar ook jouw uniek 
verhaal en professionele werkwĳze mag zeker niet ontbreken. Vergeet niet, mensen  
kiezen voor mensen, dus daarom voegen we graag een snuifje van jouw bedrĳfs-DNA toe.



WAAROM CONTENT MARKETING?
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Op een doordeweekse ochtend open je je brievenbus. De reclamefolders dwarrelen je 
tegemoet. Even later check je je Facebook- of Instagram-account. Ook daar kan je niet 
ontsnappen aan de vele advertenties die zich in je nieuwsoverzicht nestelen. Je papieren 
of digitale post checken: het is op zich niets bĳzonders, maar er gebeurt in beide gevallen 
wél iets speciaals. Je wordt doelgericht met bepaalde advertenties benaderd, en in het 
beste geval raak je geprikkeld. Die interesse is natuurlĳk niet onbelangrĳk...

Deze strategie is synoniem met ‘content marketing’, en ze wint alleen maar aan populariteit 
in marketingmiddens. Content marketing is eigenlĳk ontstaan uit pure noodzaak. De 
versnippering van de media leidde tot een stĳging in het aantal kanalen. Het gevolg: meer 
en meer adverteerders die via meer en meer wegen de consument om aandacht smeken. 
Als merk moet je dus op zoek naar een manier om je doelgroep efficiënter te bereiken.

Wĳ helpen je op weg!
Om via content marketing nieuwe klanten aan te trekken en trouwe klanten te blĳven 
boeien, moet je rekening houden met enkele trends – zowel voor je website als op het vlak 
van social media. Zin om originele content te maken waarmee je online uit de band 
springt? Wĳ geven je graag enkele tips en tricks mee!

zĳn betrokken, communiceren open en eerlĳk en we zetten jouw graag in het middelpunt 
van onze (digitale) belangstelling. (Online) zichtbaar worden voor potentiële klanten 
brengt je weer een stapje dichter bĳ een succesvolle zaak.

“In business it’s about people.
It’s about relationships.” 
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DOE AAN STORYTELLING

Je website moet een goed verhaal vertellen. Nee, je hoeft geen politiethriller 
neer te pennen, maar het is wel belangrĳk om met jouw content mensen te 
inspireren, te motiveren en tot actie aan te zetten. Waarom doe je wat je doet? 
Waarom geloof jĳ erin? En waarom loont het om bĳ jou te kopen of klant te 
worden? Maak dat meteen duidelĳk voor je bezoekers, en zorg dat jouw 
enthousiasme en overtuiging ook hén overtuigen. Verhalen op basis van 
eigen ervaringen werken altĳd goed. Vertel de waarheid en verdoezel 
eventuele negatieve elementen niet. Misschien is er nog werk aan de winkel, 
maar dat is echt geen ramp. Met een eerlĳke en persoonlĳke aanpak 
tegenover klanten en bezoekers scoor je gegarandeerd!



NEEM TESTIMONIALS EN REVIEWS OP

Reviews en testimonials missen hun effect niet. Bezoekers die positieve 
beoordelingen voorgeschoteld krĳgen, zĳn sneller geneigd om over te gaan 
tot een aankoop. Dat is natuurlĳk niet zo gek. Geïnteresseerden in je product 
of dienst gaan niet lukraak voor de bĳl, maar doen eerst wat research. Ze 
surfen rond op het internet om informatie op te zoeken, merken te 
vergelĳken, prĳzen te bestuderen… Ze willen zeker zĳn dat ze de juiste keuze 
maken, en de mening van consumenten die het hen voordeden, weegt 
uiteraard zwaar door. Reviews – de mening van mensen zoals jĳ en ik – 
worden daarbĳ gezien als betrouwbaar.
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Prĳken er nog geen reviews op je website? Vraag aan je klanten of ze een 
beoordeling willen schrĳven. Wie tevreden is over je prestaties of producten 
zal dat met veel plezier doen! Plaats het resultaat niet alleen op je website, 
maar deel het ook via sociale media. Post bĳvoorbeeld “Blĳ dat we Charlotte 
konden helpen!”, met de review van je klant als foto.



VIDEO MARKETING IS ‘HOT’

Filmpjes nemen een grote hap uit de tĳd die mensen online doorbrengen. 
Video’s zĳn ‘hot’ en scoren goed qua vindbaarheid – voor jou als 
ondernemer twee prima redenen om je er ook eens aan te wagen! Video’s 
zorgen ervoor dat je makkelĳk gevonden wordt via zoekmachines. De 
algoritmes zĳn er namelĳk meer en meer op afgesteld om voorrang te geven 
aan een fi lmpje. Let wel op: gewoon een video op YouTube zwieren sorteert 
niet veel effect. Je moet de video verspreiden via social media, op je website 
plaatsen, … zodat hĳ zoveel mogelĳk bekeken wordt.
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Extra tip: om je video via Facebook te delen, kan je hem het best op 
Facebook zelf plaatsen, en niet op YouTube (een Google-platform). 
Google en Facebook zĳn namelĳk concurrenten, en Facebook zal je 
YouTube-video nooit zo vaak tonen als wanneer je hem rechtstreeks via 
Facebook verspreidt.



EXPERIMENTEER MET SOORTEN CONTENT

Het is vaak even zoeken naar de juiste content. Durven proberen is de 
boodschap! Uit fouten leer je en door analyses kan je bĳsturen. Hou dus 
goed in de gaten welke content aanslaat en welke niet.
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Je kan je resultaten snel meten via verschillende platformen. Voor je website 
is Google Analytics je redder in nood. Je kan de hoofdtaken van je website 
erop bestuderen, en meteen achterhalen waar bezoekers op doorklikken en 
op welke pagina ze het langst blĳven. Zo weet je waar je website punten 
scoort en die inzichten gebruik je om je site te optimaliseren. 

Voor je socialmedia-account kan je iets soortgelĳks doen. Posts heb je snel 
geanalyseerd door te kĳken naar de ‘likes’, ‘comments’ en ‘shares’. Bĳ 
wedstrĳden zĳn het aantal deelnemers en de hoeveelheid interactie dan 
weer leerrĳk. Het is belangrĳk om je data goed te bestuderen en er lessen uit 
te trekken. Experimenteer gerust en hou je analyses zorgvuldig bĳ.



PLUK NIET ZOMAAR FOTO’S VAN GOOGLE

Foto’s zĳn cruciaal om je website en socialmedia-account aantrekkelĳk te 
maken. Maar niet elke foto van Google mag je zomaar gebruiken! Foto’s die 
vrĳ zĳn van auteursrecht, vind je door je zoekresultaten op een bepaalde 
manier te filteren.
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Via Google klik je bĳ het zoeken van afbeeldingen op ‘Instellingen’ en 
vervolgens op ‘Geavanceerd zoeken’. Scrol door tot je ‘Gebruiksrechten’ ziet, 
en kies voor de juiste optie. Afhankelĳk van wat je met de foto wil doen, kies 
je voor ‘Onbeperkt te gebruiken of te delen’ of ‘Onbeperkt te gebruiken, 
delen of aan te passen’. De foto’s die dan overblĳven mag je op je website 
gebruiken zonder dat je auteursrechten moet betalen. Vind je zo niet wat je 
zoekt? Gebruik dan websites zoals Pexels en Pixabay, waarvan je foto’s kan 
downloaden zonder auteursrechten te schenden. Als je je gading nog altĳd 
niet vindt, kan je zelf een fotograaf inhuren.



START MET BLOGGEN

Door te bloggen creëer content die jouw website hoger in de zoekresultaten 
doet belanden. Bĳ elk nieuw blogbericht dat je post, ontstaat er een nieuwe 
URL. Elke URL is weer een kans om op te duiken in de zoekresultaten. Zorg er 
natuurlĳk wel voor dat je content deelt die relevant en nuttig is voor je 
doelgroep, én die uniek is. Informatie kopiëren is dus uit den boze. Laat je 
deskundigheid uit je posts blĳken en zorg dat je klanten er iets mee zĳn. Blĳf 
je blog bovendien onderhouden en publiceer regelmatig iets. Dit levert je 
meer bezoekers op.
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Valt het je op dat niemand in jouw sector blogt? Maak er dan snel werk van! 
Het is dé manier om jouw onderneming van de concurrentie te 
onderscheiden en om je imago te boosten.



MAAK WEB- EN MOBIELVRIENDELĲKE CONTENT

We gebruiken onze gsm vandaag voor van alles en nog wat. Je website en je 
campagnes moeten op dit simpele feit afgestemd zĳn. Hoe? Door je lay-out 
en je content aan te passen.

De mobiele versie van je website moet even duidelĳk en handig zĳn als je 
desktopversie, ook al verspringt ze en ziet ze er dus wat anders uit. Verder is 
de laadtĳd van je website heel belangrĳk. Neem dus afscheid van 
overbodige filmpjes en foto’s die je website nodeloos belasten!
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Maak je content bovendien makkelĳk online leesbaar. Lange teksten vervang 
je door korte, krachtige zinnen, die je bovendien groepeert in alinea’s. Ook 
een duidelĳke menustructuur bevordert het surfgemak.



CREËER INTERACTIE

Goede content is content die over de lippen (of de toetsenborden) gaat. 
Interactie levert je onderneming heel veel op. Wanneer mensen over je merk 
praten, zowel online als offline, profiteer je namelĳk van gratis reclame! Hoe 
je dit in de hand kan werken?
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Zorg dat je posts uitnodigen tot reageren en delen. Vraag je volgers 
bĳvoorbeeld om hun mening of laat ze anderen taggen. Fans aanmoedigen 
om online met je bezig te zĳn, bevordert het imago van je bedrĳf. En hoe 
meer interactie, hoe meer bezoekers voor je website én – uiteindelĳk – hoe 
meer conversies.



NIET INDOMMELEN!

Je moet je content onderhouden, en inspelen op actuele thema’s en 
onderwerpen waarover veel gepraat wordt. Leg de link met je onderneming 
om interactie teweeg te brengen.
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Zorg bovendien voor regelmaat in je contentcreatie. Door één postje op 
Facebook te zetten of sporadisch een paar blogartikels te publiceren bereik 
je weinig. Een Instagram-pagina met foto’s van vĳf jaar geleden laat ook niet 
meteen een positieve indruk na… Bezoekers moeten met andere woorden 
merken dat je actief bent. Content marketing is dan ook eerder een werk van 
lange adem dan een one-shot-actie.



WERK MET ‘BRAND AMBASSADORS’

Ga op zoek naar vertegenwoordigers voor je bedrĳf. Klinkt makkelĳk? 
Dat is het eigenlĳk niet. Begin intern, en zorg dat je team alvast 
helemaal achter je onderneming staat. Maak zo van je werknemers 
‘brand ambassadors’ en laat hen op social media tonen hoe trots ze 
zĳn op ‘hun’ organisatie.
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Andere ‘brand ambassadors’ kan je gaan zoeken binnen je eigen 
klantenbestand. Wie weet hebben bestaande klanten een grote invloed op 
de rest van je doelgroep en is het succes van je content marketing dichterbĳ 
dat je denkt. Als je werkt met social influencers die je minder goed kent, doe
dan de nodige research. Een leuke en unieke campagne is sowieso een must!

Extra tip: Ga niet overhaast te werk wat je influencerskeuze betreft. Kĳk 
goed of ze een raakvlak hebben met je doelgroep en je onderneming. 
Een goede influencer kan je veel opleveren; een slechte zou je heel wat 
geld en geloofwaardigheid kunnen kosten.
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EN NU?

Nu is het aan jou natuurlĳk!

Start jouw traject op door onze suggesties in de praktĳk te brengen. De ultieme tip die we 
jou kunnen meegeven is eigenlĳk heel eenvoudig: begin eraan! Waardevolle content op 
maat van je doelpubliek doet je opvallen en meer (potentiële) klanten bereiken. Durf te 
experimenteren en hou rekening met de resultaten. Zodra je content marketing op de rails 
staat, is het enkel nog zaak om up-to-date te blĳven. 

Zin gekregen om in je pen te kruipen? Prima! En als je nog vragen hebt over digitale 
marketing, beantwoorden wĳ ze graag. 

Veel succes én lef gewenst,
    

+32 (0)15/68.06.76

vraag@creactivmarketing.be


