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Ontwikkelen van een contentstrategie 

Content 
 

Kanalen 

 

Meten

Beheren 

 

Centraal in het model staat de Contentstrategie: het doel van de organisatie en 

wat wil je met de content bereiken. De teksten en beelden in de website vormen 

de Content. De Kanalen bepaal je aan de hand van doelgroeponderzoek. De 

eigenaar van de website c.q. de webbeheerder Meet de bezoekersstatistieken 

van de gepubliceerde content en Beheert de content. 



Doel organisatie en content

1. Branding. Chaka Travel als het merk neerzetten die een unieke, persoonlijke 

reis door Afrika organiseert en bijzonder persoonlijk betrokken is om de reiziger 

optimaal te ondersteunen 

2.  Leads genereren voor het boeken van een reis via Chaka Travel 

3. Online gebruikers een reis-op-maat laten samenstellen (via configurator) 

Het doel van de organisatie Chaka Travel 

1. Particulieren een reis-op-maat aanbieden. Klanten mogen helemaal zelf hun 

reis samenstellen voor een optimale persoonlijke beleving. 

2. De lokale bevolking van micro-kredieten voorzien om hun bestaan te 

verbeteren. 

Het doel van de online content 
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Customer journey 
De online gebruiker maakt een digitale reis voordat hij een 

product/dienst aanschaft. Hij/zij oriënteert zich in eerste 

instantie, gaat producten/diensten vergelijken, maakt 

vervolgens zijn keuze en is daarna wel/niet jouw klant. 

Oriëntatie Beslissen Bestellen Klant

-Informatie over hoe 

Chaka Travel werkt 

-Welk soort reizen 

boek je bij Chaka 

Travel 

-Informatie over een park

 -Call to action: stel je 

reis samen bijv. 

-Review van een klant 

-Actie: bijv. voordeel op 

een reis 

-Reisconfgurator

-Aanvraagformulier 

-Reisvoorwaarden

-Klantgegevens

-Leveringsvoorwaarden

-Reiscontract

Service verlenende content: FAQ,  filmpjes  van Chaka Travel  en downloads bijv. brochure 
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Online kanalen 
We onderscheiden diverse online kanalen waarin de content in de verschillende 

fasen van de customer journey (zie vorige pagina) wordt aangeboden. Dit zijn: 

Eigen content
Betaalde content
Content van volgers 

De organisatie heeft volledige zeggenschap over eigen content waar, wanneer 

en waarom die wordt geplaatst. De respons op betaalde content is ongewis. 

Het wordt ingezet om een bepaald product/dienst te promoten. Content van 

vrienden/bekenden is de meest vertrouwenwekkende feedback die je kunt 

hebben.  

Eigen content Content volgers Betaalde content

-Reacties op Facebook 

-Re-tweets 

-Reviews 

-Reacties op fora 

-Website 

-Blog/vlog Elly 

-Nieuwsbrieven 

-Brochure 

-E-magazine 

-Google Adwords 

-Advertorials 

-Commercials 



Meten = weten 
Natuurlijk wil een organisatie weten hoeveel impact en rendement het 

verspreiden van content heeft.  Dus gaat iemand binnen de organisatie of een 

externe specialist het bezoekersgedrag van bepaalde online media meten. Bijv. 

het aantal lezers van een blog, het aantal bezoekers van een bepaalde 

webpagina of het aantal abonnees van een nieuwsbrief. 

Belangrijk is dus om iemand aan te stellen die verantwoordelijk is voor dit soort 

metingen. Wie regelmatig dit soort statistieken bijhoudt kan zijn online 

communicatiebeleid makkelijk bijstellen. Bijvoorbeeld: als je merkt dat een 

belangrijke landingspage van een website te weinig wordt bezocht, dan pas je 

daar de content aan. Of er wordt veel gereageerd op een bepaald social 

mediabericht, dat je daar vooral op moet inzetten. 

Twee instrumenten die zich lenen voor het meten van bezoekersstatistieken op respectievelijk 
website  en social media zijn Google Analytics en Hootsuite 

https://www.hootsuite.com/
https://www.google.nl/intl/nl/analytics/
https://hootsuite.com/#


Beheer van de content 
Als bedrijf of ondernemer kun je zelf de online content bepalen en verspreiden. 

Een andere mogelijkheid is het inhuren van een freelance online copywriter of 

webredacteur die deze taken op zich neemt. Wil je zelf veel controle houden over

je communicatie, dan doe je het zelf. Nadeel daarvan is het dat het veel tijd kost 

en afbreuk doet aan je dagelijkse werk. Bovendien beschikken veel ondernemers

niet over de expertise om consequent doelgroepgericht communicatie te 

verspreiden die ook nog eens gemonitord wordt op bezoekersresultaten. 

Online communicatiespecialisten beheersen de kunst om een goede 

contentstrategie te bepalen en deze consquent in te zetten via de juiste 

kanalen, de juiste frequentie en de juiste type content. 

De basis voor professioneel beheer van de content wordt gelegd door het 

maken van een contentstrategie en een contentkalender. Op deze kalender 

staat op welke dag, welke boodschap op welk kanaal wordt gepubliceerd. 



Sitemap
De indeling en de webinhoud van de nieuwe website van Chaka Travel is 
hoofdzakelijk gebaseerd op het SEO-onderzoek van New Media. Daaruit blijkt de 
bezoekers van de bestaande website vooral zoeken op: Tanzania, Zanzibar en 
nationale parken Tanzania. In combinatie met deze zoekwoorden werd ook vooral 
gezocht op accommodaties, bezienswaardigheden, klimaat, reisadvies en safari 
op maat. 
Uiteraard komen deze zoekwoorden terug in de indeling van de webpagina's en 
de content. 

De sitemap kan er dus zo uitzien: 

Home Missie Chaka Travel

Reizen Tanzania (landingspage) 
Review klant

Reizen Zanzibar (landingspage) 
Quote Elliy

Persoonlijke service (landingspage) 
Verantwoord reizen (landingspage)
Maatwerk reizen (landingspage) 
Call to action: neem contact op 
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Accommodaties

Bezienswaardigheden

Safari Tanzania op maat (landingspage) 
Familiereis Tanzania (landingspage) 
Individuele rondreis Tanzania ( landingspage) 

Katavi

Mikumi

Udzwunga

Selous

Ruaha

Reizen Tanzania en 

Zanzibar 

Nationaleparken

Tanzania

Persoonlijk reisadvies Beste reistijd

Klimaat

Inentingen

Over Chaka Travel Ontstaan van Chaka Travel

De ontwikkeling van Chaka Travel
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