
Content Marketing 
Instrumenten: het 
ultieme overzicht



How-to

Een video of tekst die 

uitlegt hoe je iets moet 

doen, bijvoorbeeld een 

autoband wisselen. 



Content 

Curation

Het delen van content van anderen, bijvoorbeeld door het delen 

van een link naar een blog of video. 



Case studies
Een gedetailleerd artikel over een

klant of project.



E-book

Een digitaal en (meestal) relatief klein

boek over een specifiek onderwerp. 



E-mail nieuwsbrieven

Een periodieke nieuwsbrief via de mail.



Awards

Een door een organisatie uitgereikte

prijs met als doel content te
genereren en delen.



Cartoons



Boeksamenvatting



Reviews
Online beoordelingen



Giveaways

Kleine stukjes gratis content (bijvoorbeeld gratis 
liedjes of films).



FAQ’s
De lijst met veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions) 



Q&A-sessie

Bij deze sessie krijgen mensen

de gelegenheid om op een

bepaald tijdstip vragen te

stellen aan een expert, 

bijvoorbeeld via chat.



Webinar
Een online (web) bijeenkomst
(seminar). 



‘Dag-in-het-leven-van’ 
/ achter de schermen

Een manier om buitenstaanders een kijkje te

geven in het leven van een persoon, 

bijvoorbeeld een medewerker. 



Infographic

In een infographic wordt informatie in 

de vorm van een illustratie overgebracht, 

bijvoorbeeld van grafieken of lijstjes. 



Interview



Lijstjes (‘listicle’)



Mind map

In een mind map worden de relaties tussen concepten

met lijntjes weergegeven, bijvoorbeeld tussen de 

invloeden op rookgedrag. 



Meme
Een ‘concept dat zich via internet van 
persoon tot persoon verspreidt’.



Gamification Spelletjes, maar dan serieus.



App / 
Rekentool

Kleine programmaatjes met een

specifieke toepassing. 



Whitepaper

Een beknopt digitaal rapportje (gemiddeld

zo’n 10 pagina’s) over een specifiek

onderwerp.



Vlog Een videoblog.



Video



Sjabloon

Bestandssjablonen voor

bijvoorbeeld Powerpoint-
presentaties of social media posts.



Survey/ Poll/ Quiz

Een enquête, bedoeld om content 

uit de markt te verzamelen.



Slideshare
Een slideshare (ook een website) is een presentatie-bestand dat je als content inzet.



Quote



Podcast
Audiobestand met 

bijvoorbeeld een 
interview



Onderzoeksrapport

Een uitgebreide, wetenschappelijke

rapportage van een uitgevoerd
onderzoek. 



Persbericht

Een (nieuws)bericht met de pers als

doelgroep



Foto’s



Voorspellingen

Jouw blik in de toekomst.



‘User 
Generated’ 
content
Hierbij wordt de content geproduceerd
door de mensen in de markt. 



Bedrijfsnieuws
Nieuwsberichten met een bedrijf als afzender, meestal ook over het bedrijf.



Timeline

Een chronologisch overzicht van gebeurtenissen.



Explanimation

Een uitleg-animatie



Word-of-mouth

Als de interesse van een klant in 

jouw product of dienst terugkomt in 
diens dagelijkse monologen



Blogs
Persoonlijke artikelen, oorspronkelijk ‘logboeken’



Webzine

Een webzine is een tijdschrift gepubliceerd op 

internet. 



Storytelling

Storytelling beschrijft de sociale en culturele 
activiteit van het delen van verhalen.



Checklist
Een checklist, controlelijst of afvinklijst is een lijst van punten die moeten 

gecontroleerd wordenn het delen van verhalen.



Inhaker/Newsjacking

Een bericht dat ingaat op een voorspelbare of 

onvoorspelbare gebeurtenis (of nieuwsitem in 

het geval van newsjacking) die individueel of 

publiekelijk in de belangstelling staat.  



Repurposing/ 
Content 

Spinning

Het slim hergebruiken van content 

op een manier die Google en de 
lezer niet irriteert. 



Vragen?


