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Aan de slag met de Contentkalender 

Gefeliciteerd, je hebt de eerste stap gezet om meer overzicht te krijgen in je content! Met steeds meer content, kanalen en 

betrokkenen is het soms lastig het overzicht te houden. De Contentkalender geeft je dit overzicht terug. Het helpt je je content 

te organiseren en te structureren. Zo houd jij tijd over voor het belangrijkste: het creëren van fantastische content! Content 

die aansluit bij de wensen van je doelgroep én je doelstellingen. 

 

In dit stappenplan helpen we je op weg met het invullen van de basisinformatie in de Contentkalender. Deze basisinformatie 

voer je in om je content straks goed te kunnen structureren en plannen. Ook maken we een start met het inplannen van je 

content.   

 

Heeft jouw organisatie een contentstrategie? Pak ‘m erbij. Dit gaat je helpen bij het invullen van de basisinformatie.  

 

Workshop communicatieplanning 

In onze workshop communicatieplanning vertellen wij je alles wat je moet weten om de Contentkalender optimaal te 

gebruiken. Niet alleen leggen we je precies uit waar welke knoppen zitten, maar ook hoe je je communicatiestrategie vertaalt 

naar een operationele planning. 

 

Bekijk de workshop  

 

Heb je vragen? Bel ons, mail ons of kom langs bij ons op kantoor! 

 

Goeman Borgesiuslaan 77 

T: 088 – 93700 30 

M: info@contentkalender.nl 
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De structuur van de Contentkalender 

Voordat je begint met het invullen van de informatie in de Contentkalender is het handig om te weten hoe die in elkaar zit. De 

Contentkalender maakt gebruik van drie niveaus voor het beheren van je communicatieplanning.  

 

1. Projecten 

In de Contentkalender werk je vanuit projecten. Voor elke marketingcampagne die je organisatie voert, maak je een 

apart Project aan in de Contentkalender. Maar ook voor nieuwsbrieven die niet onder te verdelen zijn, kan je een 

project maken. Een project is niets meer dan een overkoepelend doel van een groep communicaties. 

2. Communicaties 

Binnen een Project voeg je Communicaties toe. Een voorbeeld van een Communicatie is een blog (contentformaat) 

op je website (mediakanaal).  

3. Acties 

Binnen een Communicatie voeg je Acties toe in de vorm van to-do’s. Een voorbeeld van een Actie is het houden van 

een interview voor je blog.  
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Stap 1: beschrijf je doelgroepen 

Doeltreffende content sluit aan op de behoeften van een doelgroep. Niet gek dat we daarom beginnen met het beschrijven 

van de communicatiedoelgroepen in de Contentkalender. Dit zijn de groepen voor wie je je content maakt. Buyer persona’s 

creëren helpt hierbij. Hoe specifieker je je buyer persona en zijn of haar behoeften in beeld hebt hoe beter. Hierdoor kun je je 

écht inleven in de persoon voor wie je content maakt, waardoor je zijn of haar vragen en wensen ziet en begrijpt. En dat is 

tenslotte de basis voor goede content. In de Contentkalender maak je voor iedere communicatiedoelgroep - of liever nog 

buyer persona - een doelgroep aan. Dit doe je bij Doelgroepen. Omschrijf de communicatiedoelgroep of buyer persona en zijn 

of haar behoeften zo duidelijk mogelijk. 

 

Voorbeeld van een buyer persona 

Manager Lisa 

 

Leeftijd: 36 jaar 

Opleiding: Master Communicatie 

Functie: Communicatiemanager  

Werkervaring: 12 jaar 

Bedrijf: Slachtofferhulp 

Locatie: Utrecht 

Lisa is communicatiemanager bij Slachtofferhulp. Ze heeft veel ervaring met offline communicatie, maar heeft zich de laatste 

jaren verder ontwikkeld in online communicatie. Lisa stuurt een team van vier communicatiemedewerkers aan en bewaakt de 

grote lijnen. Ze heeft plezier in haar werk en vindt het vooral belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op de werkvloer. Lisa is 

getrouwd en heeft twee kinderen van 4 en 6 jaar. Ze houdt van reizen, koken en sport graag. In het weekend brengt Lisa het 

liefst tijd door met haar gezin, maar ze geniet er ook van om met vrienden af te spreken.  

 

Behoeften 
Wil zich niet druk maken over de dagelijkse gang van zaken 

Wil werken met betrouwbare partijen 

 

Stap 2: vul de kernbehoeften van je doelgroep in 

Een doelgroep ken je toe aan een project, maar soms is de persoon die je aan wilt spreken net verschillend per communicatie. 

Jouw website trekt ongetwijfeld andere bezoekers dan jouw LinkedInpagina, of je Twitteraccount. Je kunt daarom 

verschillende subdoelgroepen aanmaken. Op deze manier kun je een doelgroep verdelen in verschillende subdoelgroepen.  

 

Wanneer je in de Contentkalender aan de slag gaat, kun je aan een Project een Doelgroep koppelen. Dat Project bestaat uit 

verschillende Communicaties. Als je de subdoelgroepen hebt gespecificeerd, kun je aan elke Communicatie vervolgens ook een 

Subdoelgroep toevoegen. Zo blijf je scherp op het doel van je uiting, voor wie je deze schrijft en op welke behoefte je inspe elt. 

Wil je dit niet? Dan kun je subdoelgroep ook leeg laten. Dan geldt de doelgroep van je project automatisch ook als doelgroep 

van je communicaties.  
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Stap 3: vul je doelstellingen in  

De volgende stap is het invullen van Doelstellingen. Vul hier de overkoepelende 

communicatiedoelstellingen in van jouw organisatie. Deze zijn - als het goed is - een doorvertaling 

van de organisatiedoelstellingen en marketingdoelstellingen. Alle projecten en communicaties die 

je gaat maken hebben als doel bij te dragen aan het behalen van deze doelstellingen. In de 

Contentkalender kun je per Project en Communicatie een doelstelling formuleren. Formuleer je 

doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). SMART 

doelstellingen zijn concreet en zorgen ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat de koers is.  

Voorbeelden doelstellingen 

Branding 

Op 31 december 2019 is 25% van de vrouwen tussen de 28 en 32 jaar bekend met onze 

organisatie.  

 

Personeelswerving 

Op 31 december 2019 willen wij 20 nieuwe medewerkers in dienst hebben die passen bij de kernwaarden van onze 

organisatie. 

 

Service optimalisatie 

Op 31 december 2019 willen wij dat 55% van onze klanten in iedere fase van de customer journey onze service beoordeelt met 

een 8 of hoger.  

 

Stap 4: maak projecten aan 

Een project is een groep Communicaties met een gemeenschappelijk doel. Voor elke campagne die je organisatie voert, of elk 

project dat je organisatie heeft, maak je een apart project aan in de Contentkalender. Bijvoorbeeld ‘Wervingsproject’ of ‘65+ 

campagne’. Maar je kunt bijvoorbeeld ook voor je blog of maandelijkse nieuwsbrief een project aanmaken. Alle blogs of 

nieuwsbrieven met hetzelfde doel vallen dan onder het project ‘Blogs’ of ‘Maandelijkse nieuwsbrief’. Aan een project koppel je 

altijd een doelstelling die je in Stap 3 hebt geformuleerd. Een project draagt tenslotte bij aan het behalen van een van de 

doelstellingen. Voor ieder project kun je ook weer een specifieke projectdoelstelling formuleren.  

 

Voorbeelden projectdoelstellingen 

Projectdoelstelling ‘Wervingsproject’ 

Voor 1 januari 2020 hebben we 300 sollicitaties ontvangen voor de 5 openstaande vacatures binnen onze organisatie.  

 

Projectdoelstelling ‘Blogs’ 

In 2019 publiceren we iedere maand een blog die door minimaal 500 unieke bezoekers wordt gelezen.  

  

Communicatiedoelstellingen

Projectdoelstellingen

Doelstelling 
per 

communicatie
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Stap 5: maak thema’s aan 

In de Contentkalender hang je aan elke Communicatie een of meerdere thema’s. Thema’s zijn een soort van tags die je aan je 

communicaties hangt. Je kunt hoofd- en subthema’s aanmaken. Het voordeel hiervan is dat je je communicaties overzichtelijk 

op thema kunt filteren.  

Voorbeelden thema’s 

Je kunt de thema’s zo uitgebreid maken als voor jou en je team handig is. Bijvoorbeeld: 

 

• Hoofdthema 

Gezonder leven 

• Subthema I 

Voeding 

Sport 

• Subthema II 

Schijf van vijf 

Blessures 

Fysiotherapeuten in de buurt 

Stap 6: vul de contentformaten in 

Content is meer dan alleen tekst: het is ook een foto, video, gifje, infographic, podcast… Ga zo maar door. Welke vorm je kiest 

hangt onder andere af van de boodschap die je in je communicatie wilt overbrengen. Voor iedere contentvorm maak je een 

apart Contentformaat aan in de Contentkalender. In een Communicatie kun je een contentformaat koppelen. Zo is altijd 

duidelijk in welke vorm de communicatie gemaakt moet worden. 

Voorbeelden contenttypen 

• Blog 

• Video 

• Dossier 

• Vacature 

• Nieuwsbericht 

• Recept 

• Foto 

• Infographic  

• Persbericht  

Stap 7: vul de mediakanalen in 

Contentformaten en mediakanalen hangen nauw met elkaar samen. Beide zijn afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken en 

de kernbehoefte die je wilt vervullen met je uiting. Aan een Communicatie hang je niet alleen het contentformaat, maar ook 

het mediakanaal voor de betreffende uiting.  

Voorbeelden mediakanalen 

• E-mail 
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• LinkedIn 

• Instagram 

• Facebook 

• Twitter 

• YouTube 

• Website 

• Blog 

• Radio 

• TV 

 

Je bent klaar om je content te plannen!  

Zo, al de benodigde informatie om je content goed te kunnen structureren staat nu in de Contentkalender. Een mooi 

fundament van waaruit je je content kunt gaan plannen. Misschien had jouw organisatie al een contentstrategie op papier en 

kon je delen hiervan zo overnemen in de Contentkalender. Of misschien kwam je er gaandeweg juist achter dat de huidige 

contentstrategie nog wat meer aandacht verdient. Dan is het goed om hier de komende tijd mee aan de slag te gaan. Een 

heldere contentstrategie helpt je namelijk je organisatie- en communicatiedoelstellingen te halen.  
 

Communicaties aanmaken 

Als je alle benodigde informatie in de Contentkalender hebt ingevuld, kun je starten met het inplannen van je communicaties. 

Een communicatie is een uiting. Bijvoorbeeld een blog op je website, een social-media-post of een nieuwsbrief. Bij het 

aanmaken van een communicatie, voer je in de verschillende velden informatie in over de uiting. Sommige velden zijn 

verplicht, andere optioneel. Hieronder zie je de verschillende velden die je kunt invullen bij het aanmaken van een 

communicatie.  

 

• Het project waaronder de communicatie hangt 

• De start- en einddatum 

• Het mediakanaal 

• Het contentformaat 

• De redacteur 

• De eindredacteur  

• De inhoudsdeskundige 

• Een beschrijving van je uiting 

• Thema’s 

 

Hoe meer informatie je kunt invullen over de uiting hoe beter. Dit zorgt er namelijk voor dat het voor alle teamleden duidelijk 

is wat er moet gebeuren en dat het werk makkelijker overdraagbaar is.  

Ook zal je zien dat het makkelijker wordt om keuzes te maken en alleen die uitingen te maken die écht bijdragen aan je 

organisatie- en communicatiedoelstellingen.  

Acties toekennen 
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Aan een communicatie kan je acties toekennen. Koppel een verantwoordelijke en vul de deadline in. Zo krijg je per 

communicatie een handige to-do-lijst. Ook geef je eenvoudig aan welke tijd eraan besteed mag worden en hoeveel een actie 

mag kosten. Is dit bij jou niet gespecifieerd? Dan laat je dit lekker open.  

Workflow toevoegen 

Ken je steeds dezelfde acties toe aan een communicatie? Met een workflow hoef je dit niet steeds opnieuw te doen. Je koppelt 

dan alle acties in één keer aan de communicatie door een workflow toe te voegen. Een workflow maak je aan bij jouw initialen 

(rechtsboven) → instellingen. Daarna voeg je deze toe aan een communicatie.  

Evalueren 

Is de communicatie afgerond? Dan kan je een uiting evalueren. Geef een waardering aan de communicatie en voeg een 

beschrijving toe. Bijvoorbeeld wat er goed ging in het proces, of niet goed. Wat de resultaten van de uiting zijn en de 

aandachtspunten voor een volgende soortgelijke communicatie.  

Planning 

Met het invoeren van je communicaties krijgt je planning steeds meer vorm. De planning kan worden getoond in de vorm van 

een lijst, kalender of tijdlijn. Idealiter plan je al je communicaties voor een bepaalde periode in. Zo krijg je een goed overzicht 

van al je uitingen. Aan de linkerkant van de kalender kun je je communicaties filteren. Filter bijvoorbeeld op een project om al 

de communicaties te zien die onder een bepaald project hangen. Of filter op een bepaalde doelgroep voor een handig 

overzicht van communicaties per doelgroep. Op deze manier zie je eenvoudig waar je content-gaps zitten.  

Feestdagen 

De belangrijkste feestdagen en de leukste inhakers voegen wij toe in de Contentkalender. Een aantal hiervan zijn al zichtbaar 

jouw kalender, zodat je hier op kunt inhaken met jullie content. Heb jij een goede inhaker waar andere organisaties ook van 

moeten weten? Stuur ons even mailtje! Heb je dagen die belangrijk zijn voor je eigen organisatie? Voeg deze eenvoudig toe als 

een eigen feestdag.  

Creëer fantastische content! 

Alle benodigde informatie is ingevuld, je hebt een start gemaakt aan je planning. Alle lichten staan op groen om fantastische 

content te gaan creëren! Content die aansluit bij de wensen van je doelgroep en bijdraagt aan jouw doelstellingen. Voor nu 

wensen we je heel veel succes en plezier met de Contentkalender. Heb je vragen, wil je eens sparren of ons gewoon eens 

spreken? Bel ons, mail ons of kom langs bij ons op kantoor! We helpen je graag.  

 

 

Goeman Borgesiuslaan 77 

T: 088 – 93700 30 

M: info@contentkalender.nl 
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