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Hoe kunnen influencers 
jouw contentstrategie 

versterken?



Content (media)= 
Content is 'iets wat uitgedrukt moet 

worden door middel van een medium, 
zoals spraak, schrift, of andere kunsten'.



Contentstrategie

 Halvorson & Rach

“Een contentstrategie is een plan dat je 
vertelt welke content bijdraagt aan de 

doelstellingen van de organisatie en op welke 
manier dat gebeurt”



Content: 
Drie redenen waarom content centraal moet staan 
in je marketing strategie: 

• Het medialandschap verandert (en blijft 
veranderen!)  

• Het is de content die mensen bereikt  
• Content is organisatie breed



Het vastleggen van 
een contentstrategie 
Wat heb je nodig voor de strategie: 
• Uitgewerkte organisatiedoelen > online doelen 
• Wensen van doelgroepen en klanten  
• Contenttypen die organisatiedoelen en 

doelgroepen/klanten aan elkaar verbinden 
• Belangrijkste communicatie boodschap (visie/

motto)  
• Consequenties voor de organisatie (workflow, 

capaciteit, kosten) 
• Doelen, uitgewerkt in KPI’s



Het vastleggen van 
een contentstrategie 
Wat staat er uiteindelijk in je strategie: 
• Stel vaste contentpijlers op: waar gaan jullie 

over praten en wanneer?  
• Sluit dit aan bij de kernwaarden van initiatief?  
• Wat willen jullie zeggen? 
• Kies onderwerpen waarover je gaat praten 
• Maak het behapbaar!  
• Wees creatief met content 



Aandachtspunten 
contentstrategie 

• Tone of voice  
• Herkenbare onderwerpen  
• Hashtags  
• Beeldgebruik  
• #Overdrijf #niet  
• Kort en uniek  
• Sluit aan bij bestaande hashtags  
• Waar wordt op gezocht?



 Halvorson & Rach

En waar passen 
influencers in dit 

verhaal?



Alleen influencers uitnodigen 
op een persevenement is niet 

genoeg!
• Hoe kunnen influencers jullie doelstellingen 

versterken/ondersteunen?  
• En belangrijker, hoe kunnen ze bijdragen aan 

jullie contentstrategie?  



Hoe kunnen influencers jouw 
contentstrategie versterken?

• Speel in op specialiteit van de influencer en past het bij 
jouw contentpijlers? 
Voorbeeld: account over architectuur of juist musea  
of is het een blog over theater?  

• Denk vanuit de doelgroepen van influencers, wie bereik 
je? 
Voorbeeld: elke influencer heeft zijn eigen volgersbase, 
wie zijn dit en passen ze bij jouw instelling?  

• Kies voor de (gespecialiseerde) kleintjes die bij je passen 
Voorbeeld: Spoorwegmuseum optelsom van het bereik 
van kleine kanalen is vele malen groter.  



• Bepaal goed: welke (offline) middelen hebben jullie in huis 
om de influencer te motiveren: Voorbeeld Amsterdam 
Museum (conservator/korset expert) 

• Wat kan de influencer beter dan jullie?  
Voorbeeld: influencer uitnodigen die portretten van 
bezoekers maakt. 

• Wat zijn toffe momenten waarbij influencers kunnen 
aanhaken? Voorbeeld: Museum De Lakenhal & Het Laatste 
Oordeel 

• Maak een budget vrij  
Voorbeeld: zodat er ruimte is voor een persoonlijk diner, 
speciale opening, leuke extra’s of een kleine vergoeding. Je 
kan ook meer verwachten van influencers. 

Hoe kunnen influencers jouw 
contentstrategie versterken?



• Bepaal: wie kennen jullie in jullie netwerk?  
Voorbeeld: interview met directeur, acteur, meet en greet, 
conservator, programmamaker, etc.  

• Denk buiten je eigen instelling en focus meer op de 
verhalen die je wilt vertellen. 

• Heb persoonlijk contact met de influencer.  

• Behandel influencers niet als pers  
Voorbeeld: Van Gogh Museum, influencers geven een 
subjectieve ervaring. 

• Denk groter dan Instagram 
Bijvoorbeeld: videobeeld, bloggers, podcasts, maar ook de 
‘gewone bezoeker’ etc. 

Hoe kunnen influencers jouw 
contentstrategie versterken?



Tijd voor een praktijkvoorbeeld:  
Tentoonstelling ‘Party People’  

@ Rotterdam Museum



Tijd voor een praktijkvoorbeeld:  
Tentoonstelling ‘Party People’  

@ Rotterdam Museum



Aan de slag! 
Inventariseer in groepjes: 

• Heb je je contentstrategie op orde? 

• Welke middelen heb je tot beschikking? (kanalen, budget, 
bijzondere momenten/personen) 

• Hoe kunnen influencers deze strategie versterken? 

OUTPUT 

• Concrete content ideeën waarbij je infleuncers inzet



Vragen?  

My Daily Shot of Culture 
jip@mydailyshotofculture.com 

0649217496
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