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7 B2B-contentmarketingtips  
die direct het verschil maken
Je kan op verschillende manieren geweldige 
content aanbieden, in de juiste formaten 
en op het juiste moment. Probeer enkele 
van deze suggesties om de impact van jouw 
contentmarketing strategie te vergroten.

1. Stel concrete doelstellingen

Wat wil je bereiken? Wil je mensen informeren, 
wil je meer bezoekers naar je website leiden of 
wil je meer offerte-aanvragen binnenhalen? Het 
kan allemaal! Hou er wel rekening mee dat je 
sneller resultaat boekt als je effectieve doelen 
ophangt aan je contentmarketingcampagne.

2. Voorzie waardevolle content

Probleemoplossend. Dat is de eigenschap die 
content moet bevatten. Je content moet naadloos 
aansluiten op de juiste zoekopdrachten. Juist die 
relevantie maakt de content waardevol. En dat draagt 
bij tot de  merkbeleving. Hoe je dat nu? Bloggen, 
bloggen en nog eens bloggen! En meer bepaald:

• Longreads van 3000+ woorden krijgen 3x meer 
verkeer, 4x meer shares en 3,5x meer backlinks dan 
artikelen van gemiddelde lengte (901-1200 woorden).

• Artikelen met lange titels (14+ woorden) krijgen 2x 
meer verkeer, 2x meer shares en 5x meer backlinks 
dan artikelen met korte titels (7-10 woorden).

• Zogenoemde listicles (artikelen met lijstjes) krijgen 
2x meer traffic en 2x meer social shares dan andere 
artikeltypes, gevolgd door guides en how-to’s.

3. Praat niet alleen over diensten en 
producten – doe aan storytelling
Focus niet enkel op diensten en producten. Deelverhalen 
van klanten (case study’s), experts (die de lezer een 
blik achter de schermen gunnen van de ontwikkeling 
van je producten) en uit jouw branche (thought 
leadership van je medewerkers). Gun een blik achter 
de schermen van je bedrijf. Zorg ervoor dat ieder 
stukje content een flinke lading persoonlijkheid 

overbrengt. Je bezoekers willen weten met wie zij te 
maken hebben. Dit betekent dat het belangrijk is om 
je bedrijf een gezicht en een karakter te geven. 

4. Maak je content creatief

Content marketing draait anno 2021 niet alleen om 
tekstpublicaties, zoals blogs en whitepapers. Visuele- 
en creatieve content zijn even essentieel in een goede 
contentmarketingstrategie. Content wordt creatiever 
en is minder gericht op kwantiteit, meer op kwaliteit.

5. Probeer verschillende formaten

In de meeste gevallen heb je alle nodige materiaal om 
een ander formaat toe te voegen, of is het gemakkelijk te 
verkrijgen. Voeg een korte video toe aan een case study. 
Maak van een whitepaper een e-book. De-atomiseer 
een whitepaper in verschillende blogposts. Denk aan 
podcasts of vlogs. De mogelijkheden zijn legio. Met wat 
verbeelding en creativiteit raak je al een eind op weg! 

6. Zorg voor regelmaat in: 
werk een kalender uit
Wanneer ga je welke informatie verspreiden? Met 
een goede contentplanning behoud je het overzicht. 
Door bovendien na te denken over momenten als 
(online) vakbeurzen, feestdagen en andere bijzondere 
tijdstippen en daar tijdig op in te spelen, kun je 
superrelevant naar buiten treden. Zo kun je aan real-
time marketing doen en je doelgroep inpakken.

7. Stem je inhoud af op de 
verschillende stappen 
in de buyer journey
Pas je content aan per Buyer Persona en per fase in de 
Buyer Journey. Het is onmogelijk content te schrijven 
zonder scherp te definiëren wie je schrijft en welke 
vragen er in een bepaalde fase spelen. Door op het 
juiste moment de juiste content te delen, bepaal jij 
de koers die kopers afleggen in de buyer journey.

Geïnteresseerd in meer tips en trucs? Bij Beyond zijn we experts in online content en 
strategie. We brainstormen graag eens met jou over manieren om jouw content en aanpak 
te versterken. Stuur een e-mail naar gunther.walravens@beyondmarketing.be
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