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the why edition
Op 2 februari 2015 vond in de sfeervolle North Sea

Ann Handley en Robert Cialdini. Andrew Davis ging

Jazz Club in Amsterdam de zeer geslaagde eerste editie

vervolgens in zijn typerende high energy style door

plaats van “Content Marketing >> Fast Forward”. Voor

met het WHAT van de Brand story en oprechte dialoog

een uitverkochte zaal werd door de drie sprekers in

met de klant. En de avond werd afgesloten door Bert

hoog tempo de essentie gelicht uit de ca. 35 boeken

van Loon die de trilogie completeerde met het HOW

die besproken werden op het gebied van marketing,

langs de lijn van de Contentmarketing Roadmap.

storytelling, psychologie, business etc.
In deze WHY edition van Content Marketing >> Fast
AJ Huisman opende de avond met een brede blik op het

Forward vertelt AJ Huisman over de boeken die hij gelezen

WHY van contentmarketing, onderbouwd met inzichten

heeft.

uit boeken van onder meer Seth Godin, Joe Pulizzi,
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We have come
a long way
Wat is contentmarketing eigenlijk? Het is en blijft een
moeilijke discussie, ik weet wel wat het vooral niet is:
Schreeuwen dat je goed bent in iets zonder het te
staven met bewijs. Wat is het wel? Een eBook? Zeker
een mogelijkheid! Een leuke video? Kan! Een blogpost?
Misschien! Is het storytelling? Is het custom publishing? Is
eigenlijk niet alles contentmarketing?

It’s all about the definition
Als je kijkt naar de definitie van contentmarketing volgens
het Content Marketing Institute dan is Content Marketing

Foto: Content Marketing Institute

… a marketing technique of creating and distributing
valuable, relevant and consistent content to attract and
acquire a clearly defined audience – with the objective of

Albert Jan (AJ) Huisman

driving profitable customer action.

Director Marketing & Business Development
Kennedy Van der Laan

Het gaat er dus vooral om dat je altijd waarde toevoegt
voor je doelgroep door relevante informatie te delen op

Albert Jan is sinds 2011 Marketing Director

een consistente basis met je doelgroep en interactie op

bij Kennedy Van der Laan, hiervoor was hij

basis daarvan aan te gaan.

Marketing Director Continental Europe bij
Towers Watson, een wereldwijd toonaangevend
adviesbureau. In deze rol was hij verantwoordelijk
voor Marketing en Business Development van
de organisatie in een internationale setting

how to win friends
and influence people
1936: Dale carnegie

en maakte hij onderdeel uit van het Marketing
Leadership Team van Towers Watson in Londen.
Bij Kennedy Van der Laan is hij verantwoordelijk
voor de integratie van Marketing met Account
Management en Business development, stuurt
hij het Marketing Team aan en is tevens lid van
het Management Team.

Dale Carnegie schreef het al in 1936 in zijn boek “How

Albert Jan is een pionier op het gebied van

to win friends and influence people” “Become genuinely

contentmarketing en spreekt hij regelmatig

interested in other people”, “Be a good listener” en “Talk in

op (internationale) congressen zoals Content

terms of the other person’s interests” – Carnegie begreep

Marketing World en het B2B Marketing Forum

toen al dat het gaat niet zozeer om het zenden gaat maar

Boston.

vooral om het luisteren.

3

H

et eerste echte marketingboek wat hintte aan het
begin van contentmarketing was wel de Seth Godin
klassieker uit 1999 “Permission Marketing”. Marketeers
controleren niet langer waar mensen aandacht voor

moeten hebben.

“Today, the one sure way to fail is to
be boring. Your one chance for success
is to be remarkable”
In zijn boek “Purple Cow” uit 2002 stelt Seth dat je product of dienst
op zichzelf ook “Remarkable”, ofwel geweldig, onderscheidend of
intrinsiek goed moet zijn. Het is niet meer voldoende om met de
marketing blah blah eromheen een slecht product aan te prijzen.

Oh jeez, not another flexible,
scalable, groundbreaking,
industry-standard, cutting-edge
product from a market-leading,
well positioned company!
Ugh. I think I’m gonna puke.
CMFF was in 1 woord:
“Inspirerend“

Ophouden met blahblah volgens David Meerman

Wat ik vond van CMFF was:

Scott in “The Gobbledygook Manifesto”.

“Het niveau van de sprekers lag hoger
dan op de meeste events, chapeau!”

“Basically, Content Marketing
is the art of communicating
with your customers and
prospects without selling.
It is non-interruption
marketing.”
Content Marketing Institute

In Permission Marketing noemt Seth adverteren vanaf dat
moment dan ook “Interruption marketing” In feite onderbreek
je consumenten in de dingen die zij aan het doen zijn met
boodschappen voor producten of diensten die jij graag wilt
verkopen.

A powerful global conversation has begun
“Markets are Conversations!” schreven de schrijvers van “The
Cluetrain Manifesto” in 1999. Een manifest dat beschrijft hoe, door
het internet, “A powerful global conversation” aan het ontstaan
was. Voor het eerst in de geschiedenis is er de mogelijkheid om
wereldwijd met elkaar te communiceren zonder tussenkomst van
massamedia. Mensen kunnen online met elkaar contact maken
om kennis te delen met ongekende snelheid. Marketeers verliezen
de controle over de boodschap.
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Leuk!
In januari 2015, 16 jaar na het uitkomen van The Cluetrain
Manifesto hebben twee van de originele schrijvers
(Doc Searls en David Weinberger) een opvolger gelanceerd,
genaamd “New Clues”. Hierin presenteren zij 121 nieuwe clues.

Het mooie van Permission Marketing is dat Seth
er een aantal regels geeft die relevant zijn bij het
aangaan van een goede relatie. Twee ervan zijn

Video: The Go-Giver explained

hele relevante regels voor contentmarketing nl.:
“Consumers care very little about you, your
company, your products, your career, or your
family...You must find a reason for the prospect
to pay attention. You have to offer an explicit
reward information, education, entertainment,
or even cold, hard cash to get the consumer to opt
in to the message.”
“As distinct from Interruption Marketing, which
tries to grab your attention through impact (noise,
images, ‘in your face’ messages, etc.), Permission
Marketing tries to become a dialogue or exchange
with the prospect. It is thus a process over time,
not a one-time assault.”

Helpt het anderen?

In feite is Godins definitie van goede marketing

Het gaat dus om het geven van een reward zoals

in 1999 al exact hetzelfde als de definitie van

Godin het noemt. Een boek dat ook excpliciet

succesvolle contentmarketing zoals het Content

het geven van waarde benoemt is het boek “Go-

Marketing Institute tegenwoordig aanhoudt. Het

givers Sell more” de opvolger van “The Go-Giver”

enige, maar wel belangrijke, verschil is dat Pulizzi

van Bob Burg uit 2010. Burg introduceert een

cs. er aan hebben toegevoegd dat het ook moet

aantal wetmatigheden waarbij vooral “The Law

leiden tot een actie van de kant van de diegene

of Influence” een relevante is: “Creëer waarde

met die content interacteert, ofwel: with the

voor de andere persoon!” En “The law of value”

objective of driving profitable customer action!

– de vraag die je jezelf altijd moet stellen bij

Een in de ROI discussie rond contentmarketing

het creëren van waarde/content is: “Helpt het

geen onbelangrijk element.

anderen?”
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Welcome to nobody cares …
Uit het boek: “Ignore everybody” van Hugh MacLeod

Waarde is niet altijd alleen maar terug te

met contentmarketing maar eerder, analoog

rekenen naar geld. Een interessant boek in

aan wat Godin zegt, dat het allemaal begint

dat kader is dat van de ex hoofdredacteur

met een fantastisch product maar dat we

van het blad Wired: Chris Anderson getiteld

moeten beginnen met de vraag waarom we

“Free” – dezelfde auteur van “The long tail”

überhaupt in business zijn.

overigens. In Free stelt hij dat “Gratis” de
meest radicale prijsstelling is. Wat nog

Mensen kopen niet wat je doet; ze kopen

steeds relevant is aan zijn boek is dat hij

waarom je het doet. Het doel is niet om

stelde dat het weggeven van producten

zaken te doen met iedereen die nodig heeft

en of diensten ook waarde creëert, met

wat jij hebt. Het doel is zaken te doen met

voorbeelden zoals de gratis versies van

mensen die geloven wat jij gelooft.

programma’s die tegen betaling uit te
breiden zijn. Wees niet bang om content weg

Het boek van Sinek ligt dicht tegen het

te geven, integendeel zelfs!

boek aan van Pine & Gilmore getiteld:
“Authenticity”.
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De

opvolger

overigens

We weten nu een aantal aanleidingen over

van ook een mooi boek van hen, nl.:

het hoe en waarom van content maar

The Experience Economy waarin ze ook

waarom doen we dit allemaal? Of nog

aangeven dat ervaringen of liever belevingen

liever het ‘waarom’ juist als het begin van

steeds belangrijker worden om jezelf te

de vraag ‘wat’ en ‘hoe’ we dit doen. Vaak

onderscheiden. Authenticiteit is volgens

beginnen we achteraan maar in zijn boek

de schrijvers vooral: Bedrijf, wie ben je?

“Start with Why” legt Simon Sinek uit dat

Waar kom je vandaan? Waar sta je voor?

we juist met de waarom-vraag moeten

Wat zijn je bedoelingen? Kan ik op jou

beginnen. Niet zozeer waarom we beginnen

vertrouwen?

Bottom line!
We hebben gezien dat contentmarketing een nieuwe

openhartigheid om het vooral geloofwaardig te

term is voor de definitie van goede marketing zoals

maken. Die geloofwaardigheid kan je verder verhogen

Seth Godin dit al omschreef in Permission Marketing

als je je menselijk opstelt in je communicatie. Je moet

in 1999. Goede marketing moet waarde hebben en

ook geloofwaardig zijn door het intrinsieke doel van je

relevant en consistent zijn. Het interesseert niemand

bestaan te blijven communiceren in alles wat je doet.

wat je te verkopen hebt tenzij het hen helpt om

Je moet dit vooral doen door interactie te zoeken en

problemen op te lossen of in ieder geval hun leven

begrijpelijk taal te gebruiken zodat er een makkelijkere

makkelijker dan wel leuker te maken.

connectie is met je doelgroep. Voldoet jouw content
niet aan al deze eisen dan is het eerder nontent dan

Nontent

content!

Jouw marketing moet gericht zijn op een bepaalde

En – nogmaals – wees ook vooral niet bang om

groep mensen en vooral ook gericht zijn op interactie

informatie “gratis” weg te geven. Creëer waarde en laat

met die mensen. Naast waardevol, relevant en

zien wat je kunt zonder er over op te scheppen en de

consistent moet het ook vooral authentiek zijn door

mensen komen bij je terug voor meer.

#CMFF

CMFF was in 1 woord:

Wat ik vond van CMFF was:

“Leerzaam“

“In 3 uur meer geleerd dan in menig complete congres dag”

7

c o n t e n t ma r k e t i n g >> fast forward

Cialdini ...
Psych!
Goede content is vooral ook overtuigend, het leid tot een
bepaalde actie door de ontvanger.

Als je overtuigender wilt zijn met je content zijn er een groot aantal lessen te leren
uit de sociale psychologie. En dan kun je niet om Dr. Robert Cialdini heen. Zijn
boeken zijn een must voor elke serieuze Content Marketeer. In zijn boek “Influence”
presenteert Cialdini 6 wetenschappelijk onderbouwde verleidingstechnieken uit de
sociale psychologie en in “50 ways to yes!” geeft hij volgens dezelfde principes ook
veel praktische voorbeelden.
In Influence introduceert hij 6 zogenaamde “Weapons of Influence” – wat zijn deze
en hoe kun je ze gebruiken in je contentmarketing inspanningen?
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Wat ik vond van CMFF was:

#CMFF

90% van de aanwezigen op #CMFF
vond het goed tot geweldig

1. Wederkerigheid

bewijskracht

Als je iets gratis weggeeft dan voelt de ontvanger

druk, het ene na het andere telefoontje wordt

zich verplicht om iets terug te doen. Dit sociaal
wenselijk gedrag komt van nature. Zo werken

zijn

werk.

Potentiele

kopers

zien de telefoonkamer voor zich als heel erg
afgehandeld,

honderden

mensen

bellen,

iedereen koopt het – in plaats van alle operators

nieuwsbrieven, eBooks en Quickscans.

die beetje zitten te lummelen en wachten op

2. Commitment & consistentie

producten vlogen de deur uit!

Je gedrag bepaal je op basis van wat je eerder

4. Sympathie

hebt gezegd of gedaan. We voelen namelijk
allemaal onbewust de behoefte om consequent
te zijn.
Een voorbeeld van dit specifieke “Weapon of Influence”
is goed te zien in het televisieprogramma over twee
opkopers die bij mensen met veel troep in de tuin
langsgaan, de ene doet dan altijd een “breaking the ice”
aanbod. Hij doet dan altijd een kleine aankoop als het
stroef loopt met de verkoper.
Als het ijs eenmaal gebroken is en de verkoper al iets heeft
verkocht zal hij makkelijker een volgend item ook verkopen

een telefoontje. Drie woorden anders en de

Sympathie is het mechanisme waardoor je
positief staat tegenover personen die net als jij
zijn. Zo werken in feite alle aanbevelingen van je
on-line vrienden veel beter dan de banners en
andere verleidingstechnieken van aanbieders.

5. Autoriteit
Je hebt vertrouwen in mensen die expert zijn
of bijvoorbeeld hoger staan in hiërarchie. Maar
aanbevelingen van onafhankelijke instanties.
Dit principe laat je voor je werken als je
bijvoorbeeld adverteert met de tekst “Beste uit
de test van de Consumentenbond”.

CMFF was in 1 woord:

Zo werkt het ook met het maken van content

“Professioneel”

voor jouw Buyers Journey maken. De kunst is
om stapje voor stapje commitment te kweken
bij prospects. Begin daarom nooit met het
vragen dan meer dan een E-mail adres voor
een download van je eBook. Maar bouw het

6. Schaarsheid
Niets menselijks is ons vreemd en we verlangen
dan ook graag naar dingen die onbereikbaar
zijn, bijvoorbeeld omdat ze zeldzaam zijn of

langzaam op.

verboden of omdat ze dreigen te verdwijnen.

3. Sociale bewijskracht

op voorraad”, “Nog 1 stoel tegen dit tarief” of

Sociale bewijskracht is een veel gebruikte
verleidingstechniek on-line. Er is een mooi
voorbeeld van een Amerikaans shoppingkanaal
dat standaard altijd afsloot met de zin:
“Operators are waiting, please call now” maar
dit later veranderde in de zin “If operators are
busy, please call again”. Hoewel je zou denken
dat mensen veronderstellen dat het geen

Zo werken triggers als: “Nog slechts 2 stuks
“Laatste boeking 30 minuten geleden”.
Ook hier heeft Cialdini een les voor Content
Marketeers. Je verleidt klanten makkelijker door
te benadrukken wat ze kunnen verliezen dan
door te vertellen wat ze kunnen behouden. Een
kop boven een E-mail: “U verspilt nu honderden
Euros door …” zal veel beter werken dan
“Bespaar honderden Euros door …”

zin heeft om te bellen omdat ze er wellicht
niet doorkomen doet ook hier de sociale
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de plakfactor!
In hun boek “Made to Stick” proberen de broers, Dan en Chip Heath, te
achterhalen waarom sommige ideeën goed blijven hangen en andere weer
helemaal niet. Ideeën die de zogenaamde plakfactor bezitten volgen eenvoudige
zes principes, en ze spellen (uiteraard) samen het woord SUCCES:

simple

unexpected

concrete

maak het eenvoudig en
kom tot de kern

doe iets onverwachts,
hiermee trek je aandacht

maak het concreet en
niet te abstract

credible
zorg dat je
geloofwaardig overkomt
en onderbouw het goed

emotional
communiceer met gevoel

Hij waarschuwt ook voor “The Curse of Knowledge”,
dat zoveel betekent dat je door je eigen voorkennis
vaak het vermogen bent kwijtgeraakt om iets
begrijpelijk uit te leggen. Je kunt je eigenlijk maar
moeilijk voorstellen wat je wist toen je het nog niet
wist. Hieronder een aantal principes die vooral voor
Content Marketeers van belang zijn:

Houd het eenvoudig
Zoek altijd de kern van wat je wilt zeggen. Beperk je tot
het belangrijkste punt dat je wilt maken. Hoe meer je
er wilt maken hoe meer het kernpunt moet inboeten
aan aandacht. Als je toch meerdere punten wilt of
moet maken, begin dan altijd met het belangrijkste
eerst. Ga daarna uitweiden over de details.
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stories
niet alleen harde feiten
maar vertel een verhaal

c o n t e n t ma r k e t i n g >> fast forward

CMFF was in 1 woord:

Kom met iets onverwachts

“Super”

Wat ik vond van CMFF was:
“Graag nog meer cases”

#CMFF

Zoals Seth al zei: “Companies are bending over backwards trying to be boring”
Doe iets onverwachts! Doe iets dat niemand denkt dat jij zou doen, geef het
gewone een aparte draai of doe iets dat tegen ieders intuïtie ingaat.

Raak een gevoelige snaar
Een prachtig voorbeeld hiervan is het Save the Children Experiment waarbij
twee controlegroepen ieder een andere aanpak kregen. De eerste groep werd
overladen met feiten en de tweede groep kreeg het aangrijpende verhaal te
horen van een zevenjarig meisje uit Mali, Afrika. De tweede groep doneerde
maar liefst twee keer zoveel geld als de eerste groep. Het bleek dat statistieken
mensen in een meer analytisch modus van denken zet en ze werden daarmee
minder vrijgevig. Waarbij de andere groep juist in een emotionele staat kwam
en hierdoor meer doneerde. Denk dus goed na over de manier hoe je mensen
in beweging wilt zetten als je content maakt.
Appelleer met je verhaal ook aan het identiteitsgevoel van mensen. Mensen
nemen onbewust beslissingen op basis van hun eigen identiteit. Ikzelf ben
vader en toen ik in NYC was in oktober kwam ik dit bord tegen:

Een prachtig voorbeeld hoe dit principe mij direct persoonlijk raakte en de
boodschap kwam direct 10x harder aan.
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“Content is just content,
unless it’s driving behaviour
change in your customers
and prospects. Then it’s
called Content Marketing”
joe pulizzi
c o n t e n t ma r k e t i n g >> fast forward

create “epic”
content marketing
“I cannot give you the
formula for success, but I
can give you the formula
for failure, which is:
Trying to please everybody.”
Herbert Bayard Swope

Het derde boek van de ”Godfather of Content Marketing”; Joe
Pulizzi is vooral praktisch en geeft veel voorbeelden. Een aantal
daarvan zijn:

Bepaal jouw Content Niche
Over welk onderwerp wil jij de wereldwijde informatie expert
zijn? Dit moet echt wel ambitieus zijn en mag ook wel buiten
je comfort-zone zitten. Als je niet de beste wil zijn binnen jouw
gebied, dan is je ambitieniveau te laag. Stel jezelf altijd de vraag:
Wat als mijn content er niet zou zijn? Wat zouden mensen missen?
Als het antwoord is: “Nou, niet zoveel”, dan ben je nog niet waar je
zijn moet.
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CMFF was in 1 woord:
“Geslaagd!”

Wat ik vond van CMFF was:
“Originele aanpak, nu bijschaven”

“Content Marketing
isn’t a campaign, it’s
a continuous process
to attract, retain and
convert customers”

Buy-in nodig van de directie?
Begin een pilot!

joe pulizzi

mag je verder.

Presenteer je contentmarketingplan als een proef
van minimaal 6 maanden en spreek meetpunten af
(leads, inschrijvingen, aanmeldingen); als je die haalt

Benader je content als ware het een
product

Het is duidelijk voor ondernemers dat ze op de site terecht kunnen

De meest succesvolle bedrijven volgens Pulizzi

van hun onderneming. Alle content zal ook met die bril op worden

benaderen content hetzelfde als een product.
Door dezelfde principes aan te houden zoals
experimenteren,

testen,

onderzoeken

en

kwaliteitscontrole kom je veel verder en benader

voor informatie, advies, inzichten, hulpmiddelen om zodoende
inspiratie te krijgen voor hun dagelijkse gang van zaken en de groei
gemaakt.

Don’t Build a Content Ship on Rented Land

je content op een goede manier.

Pulizzi focust erg sterk op het bouwen van loyale aanhangers op

Content Marketing Mission
Statement

andere sites te zetten zonder zelf een sterke basis te hebben.

Waarom doen we wat we doen? Elk bedrijf

absolute aantallen op je site maar veel meer naar de terugkerende

je eigen sites en blogs. Het heeft weinig zin om je content op
Daar houd je de controle, daar bouw je loyale aanhangers van
je eigen merk. Hij zegt ook vooral niet teveel te kijken naar de

heeft een Mission Statement en elke Content
Marketeer moet hieraan zijn of haar eigen
Content Marketing Mission Statement maken.
Deze moeten elkaar versterken uiteraard. Kijk
naar Inc.com, de website heeft als Content
Marketing Mission Statement:
“Welcome

to

Inc.com,

the

bezoekers. Met deze groep kan je makkelijk direct communiceren,
een band opbouwen en dus beïnvloeden om jouw producten en
diensten te gebruiken.
Hij geeft het voorbeeld van effectenhandel Ameritrade die
het magazine thinkMoney uitbrengen, zij hebben gemeten dat
ontvangers van dit magazine 5X meer handelen dan hun andere

place

where

entrepreneurs and business owners can find

klanten. Bouw dus voornamelijk een content imperium op je eigen
land en niet op dat van anderen.

useful information, advice, insights, resources
and inspiration for running and growing their
businesses.”
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top 5 take aways
uit de literatuur
en ervaring van AJ
>>1 De allereerste vraag die je jezelf moet stellen is >>4 Focus je vooral op hetgeen waarvan jij wilt dat
“Helpt mijn content anderen?”, wordt diegene die dit

mensen dat van jou onthouden, het is heel verleidelijk

leest hier beter van, blij van, worden mensen geholpen,

om alles belangrijk te vinden of om alles te zijn voor

zouden ze het missen als het er niet zou zijn? Niet echt?

iedereen maar houd je in en concentreer je op jouw

Overnieuw dan maar!

“content niche”!

>>2 Wees niet bang om content weg te geven, maak het >> 5 Begin vooral en maak fouten. Natuurlijk kan je
juist waardevol en makkelijk deelbaar. Claim hiermee

een heel plan maken (is ook belangrijk en moet je ook

jouw Thought Leadership en vaar onder de vlag: “Hoe

doen) maar ga vooral starten. Zet het klein op en kijk

meer je weggeeft, hoe meer je terug krijgt” … I do!

wat werkt en wat niet. Neem kleine risico’s, accepteer
kleine faalmomenten maar ga vooral aan de slag. Waar

>>3 Vraag je bij alles altijd af: “Wat kan ik hier nog
meer mee?”, doe dat vooral vooraf en houd er rekening

wacht je nog op?!

mee met je planning, dan kun je met een klein beetje

>> 6 Wees toch niet altijd zo braaf en voorspelbaar,

meer werk juist heel veel meer uit je content halen!

pffff … zelfs in jouw branche werken leuke mensen die
het kunnen waarderen als je iets onverwachts doet.
Echt! En als je dat doet is dat ook zeker geen aanslag op
je geloofwaardigheid, dus wees niet bang en vooral niet
saai! Ja, dit is inderdaad punt 6 van de top 5 take aways
… prima toch! :)
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Content Marketing

fast forward

Mission statement
Content Marketing >> Fast Forward is een initiatief van Bert van Loon en Albert Jan Huisman
met als doel om op een snelle, eenvoudige en vooral leuke manier te informeren en te
inspireren op het gebied van contentmarketing.

Content Marketing >> Fast Forward
Blijf op de hoogte van nieuwe edities van Content Marketing >> Fast Forward en
schrijf je in voor updates op: www.contentmarketingfastforward.com

#CMFF

Albert Jan Huisman

Bert van Loon

Design door Michael Bakkes
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