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Contentstrategie Worksheet: De 9 Vragen 
 

Na het voor jezelf beantwoorden van de volgende 9 vragen, zul je een mooi overzicht 

hebben van wat je al goed doet als 'content strateeg', en waar je nog aan moet werken. 

1. Zie ik hoog scoren in Google als een privilege? 

 

2. Is mijn business afhankelijk van mijn posities in Google? 

 

3. Zie ik mezelf als expert binnen mijn vakgebied en presenteer ik mezelf ook  

zodanig, zonder dat ik me bezig houd met hoe anderen daarover denken? 

 

4. Creëer ik win-win situaties als onderdeel van mijn contentstrategie? 

 

Indien ja: Waar merk ik dit aan? 

Indien nee: Hoe kan ik dit gaan bewerkstellingen? 

 

Voorbeeld: Jij geeft mensen die ernaar op zoek zijn gratis  

informatie over paardenvoeding en in ruil hiervoor krijg jij van 10% van deze  

mensen hun naam en e-mailadres, zodat je ze later van jouw producten en  

diensten op de hoogte kunt houden. Win-win. 

 

5. Zit er een strategie achter de content die ik plaats? 

Indien ja: Welke? Is dit de optimale strategie? 

Indien nee: Ontwikkel een strategie achter je content aan de hand van de doelen die je 

wilt bereiken met deze content 

Voorbeelden:  

 meer verkeer naar je website genereren 

 merkbekendheid vergroten 

 autoriteit opbouwen binnen jouw niche 

 je relatie onderhouden met je huidige klanten 

 

6. Wat wil ik bereiken met het verkeer dat op mijn website komt? Welk meetbaar 

resultaat moet eruit komen? 
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Voorbeelden: 

 meer namen en e-mailadressen verzamelen (opt-ins) 

 offerteaanvragen binnen krijgen 

 opgebeld worden door potentiële klanten 

 je product of dienst direct verkopen 

 aanmeldingen krijgen voor je webinar, seminar of workshop 

7. Als er morgen één miljoen bezoekers op mijn website zouden komen, zou ik dan 

tevreden zijn met hoe mijn website nu is ingericht? 

Indien ja: Weet je het zeker? Waar blijkt dit uit? 

Indien nee: Wat ga ik eraan doen om mijn website zo in te richten dat ik meer resultaat 

eruit haal? 

 

8. Is mijn content wat mensen die hiernaar zoeken hopen te vinden, de ultieme bron? 

 

9. Is het duidelijk voor elk stuk content op welke zoekwoorden deze gevonden moet 

worden? 

Indien ja: Dan kun je ze hierop optimaliseren 

Indien nee: Gebruik zowel 'Google suggest' (door iets in Google in te typen) als 'Übersuggest' 

 


