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▪ 10.00 Opening 

▪ 10.05 Contentcreatie voor je website (Dennis Gandasoebrata)

▪ 11.05 Pauze

▪ 11.20 Website Kunsthal (Sabine Parmentier)

▪ 12.00 Lunch 

▪ 12.45 Aan de slag met een opdracht

▪ 13.30 Plenaire wrap up

▪ 14.00 Einde

Programma



Contentcreatie voor je website
Dennis Gandasoebrata



Geheimen die contentprofessionals 

liever voor zichzelf houden!
HOE BEREIK JE JE DOELGROEP? STAPPEN WAAR JE ÉCHT IETS AAN HEBT



Even 

kennismaken

 Achtergrond in tech en 
media (Endemol, 
Microsoft)

 Auteur van boeken 
over IT en nieuwe 
media

 Oprichter van digitaal 
bureau GANDA 
(Amsterdam)

 Advies aan organisaties 
op het gebied van 
digitale marketing



Wat je kunt verwachten

 Inspiratie

 Theorie

 Vooral: praktisch advies

 Máár eerst: enkele vragen aan jullie



Strategie
BEGINNEN ÉN VOLHOUDEN



Overwegingen

 Digitale communicatie

 Gericht communiceren

 Prestaties direct te meten

 Afhankelijk van onderwerp, grote concurrentie

 Gebruikers met korte attentiespanne

 Verschillende ontvangers

 Startpunt: wat wil je met de website bereiken en wat beloof je aan de bezoeker?



De juiste 

doelgroep
HET GESPREK AANGAAN EN IN GESPREK BLIJVEN



Het startpunt: de doelgroep

 Doelgroep?

 Een groep mensen met vergelijkbare onderwijsachtergrond, 
doelstellingen, interessegebieden en uitdagingen.

 Variabelen: leeftijd, geslacht, onderwijs, vermogen, sociale klasse, 
locatie, consumptiegedrag.

 Effectiviteit van een doelgroeponderzoek

“Volwassenen in de leeftijd van 40-65 jaar die zich interesseren in het 
vergroenen van hun levensstijl en hiervoor naar inspiratie, kennisdeling en 
activiteiten op zoek zijn.”



En daarna: persona’s

 Persona’s?

 Profielen van de ideale doelgroep.

 Fictieve personen die zich gedragen zoals de beoogde 
doelgroep.

 Meer gedetailleerd dan de beschrijving van je doelgroep.

 Geven meer inzicht in het beslissingsproces.

“Lisa, 35 jaar, wonend met haar vriend Tim in IJsselstein. Heeft de 
afgelopen jaren een gezonde interesse in verduurzaming van 
haar leven ontwikkeld en neemt graag deel aan activiteiten en 
kennisdeling rondom duurzaam leven. Heeft daarnaast een 
baan in de horeca, waar ze drie avonden per week in de 
keuken werkt.”



Vlot op weg

 www.businessmodelsinc.com

/nl/over-bmi/business-design-
tools/persona-canvas/



Contentcreatie
DE JUISTE CONTENT MAKEN



3H-model

 Bedacht door Google

 Oorspronkelijk bedoeld voor video

 Toepasbaar op alle typen content



De H van Hero

 Hero Content

 Gericht op bereik

 Maakt gebruik van een emotionele of verrassende laag

 Leent zich goed voor: kennismaking en als onderdeel van 

campagnes



Uit de 

praktijk: 

Hero



De H van Hub

 Hub Content

 Zorgt voor herkenbaarheid en ‘voorspelbaarheid’

 Fungeert als ‘anker’

 Houdt je doelgroep betrokken

 Leent zich goed voor: terugkerende content en het opbouwen en 

versterken van de band met de doelgroep



Uit de 

praktijk: 

Hub



De H van Hygiene/Help

 Hygiene/Help Content

 De basis van de communicatie

 Geeft antwoord op kernvragen, geen poespas

 Altijd beschikbaar

 Leent zich goed voor: het direct voorzien in de primaire 

informatiebehoefte van de doelgroep



Uit de 
praktijk: 
Hygiene/
Help



Storytelling

 Zoek naar een verhaal dat iets betekent voor jou en de doelgroep

 Compacte verhalen die tezamen één geheel vormen

 Spreekt het gevoel aan, zorgt voor herkenning, maakt de 

doelgroep betrokken



Uit de 

praktijk: 

Van Gogh 

Museum



In 8 stappen volledige aandacht

 Hanteer een pakkende titel

 Zorg voor interesse

 Roep een emotie op

 Maak nieuwsgierig



In 8 stappen volledige aandacht

 Zorg voor een haakje en houd de aandacht vast

 Na de titel? 3 seconden om te overtuigen

 De eerste zin na de titel bepaalt of de rest van de content wordt 

bekeken

 De eerste zin vormt de brug tussen de titel en het verhaal



In 8 stappen volledige 

aandacht

 Bewijs maar!

 Maak gebruik van statistieken en cijfers die het 

onderwerp onderbouwen

 Benoem externe bronnen voor de 

geloofwaardigheid



In 8 stappen volledige aandacht

 Eén boodschap a.u.b.

 Bepaal van te voren één hoofdboodschap (de ‘key message’)

 Keer telkens terug naar de hoofdboodschap



In 8 stappen volledige aandacht

 Hanteer een herkenbare ‘tone-of-voice’

 Bepaal op voorhand een herkenbare schrijfstijl

 Houd deze stijl vast in alle communicatie



In 8 stappen 

volledige aandacht

 Schrijf voor je doelgroep

 Standaardvoorwaarden: compacte 

alinea’s, korte zinnen en overzichtelijke 

lijstjes

 Máár het allerbelangrijkste: schrijf content 

of spreek in de taal van het publiek. Het 

juist eenvoudiger of complexer maken 

van content is geen sleutel tot succes.

 Blijf altijd consistent in de woordkeuze



In 8 stappen volledige aandacht

 Laat meelezen

 Laat de content lezen of bekijken door iemand uit de doelgroep

 Als dat niet mogelijk is: laat de content controleren door een collega

 Schaaf bij waar nodig en leer van de analyses!



In 8 stappen 

volledige aandacht

 De juiste sleutelwoorden

 De juiste sleutelwoorden zorgen voor 

herkenbaarheid

 Bij de doelgroep

 Bij de zoekmachine

 Besteed aandacht aan het formuleren



Hoe 

mensen 

kijken
ONDERZOEK: EYE TRACKING



Eye Tracking



Wat je moet weten

 Het F-patroon

 Lezers bewegen de ogen in een horizontale beweging 
(van links naar rechts) en beginnen bovenin.

 Vervolgens zakken zij enkele pixels naar beneden en 
volgen dan weer een horizontale beweging van links 
naar rechts, korter dan ervoor.

 Tot slot volgt een verticale beweging, in afwisselend 
rustig en vlot tempo.

 Dat betekent:

 De eerste regels krijgen de meeste aandacht

 De eerste 3 tot 4 woorden links op de regel krijgen de 
meeste aandacht.



De fold!

 De fold markeert de grens tussen wat er zichtbaar en onzichtbaar is 

op het scherm.

 De fold is de onderkant van het scherm

 Content boven de fold krijgt verreweg de meeste aandacht (57% 

van de totale tijd). Circa 74% van de totale tijd wordt besteed aan 

de het gedeelte boven de fold en het gedeelte direct eronder).

 De resterende 26% wordt gegeven aan de rest van de pagina.



De fold in cijfers

 https://www.nngroup.com/articles/scrolling-and-attention/



Uit de 

praktijk: 

De fold



Handige hulpmiddelen

 Ubersuggest

 Helpt bij het opzetten van het onderwerp: stelt vragen, draagt 

onderwerpen aan en laat zien hoe vergelijkbare websites met dezelfde 

onderwerpen presteren.



Handige hulpmiddelen

 HotJar

 Je eigen Eye Tracking maken, zonder de dure apparaten.

 Ook gratis te gebruiken.

 www.hotjar.com



Handige hulpmiddelen

 Shutterstock (www.shutterstock.com)

 Rechtenvrije afbeeldingen

 Indien nodig, ook te koop voor commerciële doeleinden

 Krachtige zoekmachine

 Unsplash (www.unsplash.com)

 Gebaseerd op een community van creatieven

 Voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden



Publicatie
AANDACHT VOOR ALLE KANALEN



Sleutelwoordenstrategie

 Stap 1: Bepaal de juiste sleutelwoorden

 Bepaal wat de hoofddoelstellingen zijn van de website of pagina

 Niet te breed

 Zo specifiek mogelijk

 Maak slim gebruik van een of meerdere zoekmachines

 Maak gebruik van externe hulp (bespreken we verderop)

 Tip: Maak een Excel-sheet.



Sleutelwoordenstrategie

 Stap 2: Optimaliseer de 

sleutelwoorden

 Welke woorden zijn in 

gebruik?

 Handige (gratis) 

hulpmiddelen



Uit de praktijk: 

Google 
Zoekwoord-
planner



Contentkalender

 Geeft per kanaal aan wanneer je publiceert

 Zorgt voor regelmaat

 Maakt taakverdeling duidelijk

 Werkt in de praktijk goed samen met het 3H-model



Contentkalender



Een 

vlotte 

start
HTTPS://WWW.PROBIBLIO.NL/

CONTENTKALENDER-

PROBIBLIO

https://www.probiblio.nl/contentkalender-probiblio


Denken vanuit formats

 Denken vanuit formats

 Geeft houvast

 Biedt structuur



Middelenmix

 De kracht van variëren in verschillende soorten communicatie



Meten is weten!

 Besteed aandacht aan de statistieken van de kanalen

 Gebruik de uitkomsten bij je eigen strategie

 Een nulmeting biedt houvast

 Praktijkvoorbeeld: Bibliotheek Zaanstreek

 Cijfers geven inzicht, zoals de apparaten waarmee de website het 

meest wordt bezocht



Samenstellen van het juiste team

 Overwegingen bij het samenstellen van het juiste team

 Zorgen voor continuïteit

 Duidelijke taakverdeling

 Wat je ervoor nodig hebt

 Samenstelling van juiste team: do’s en dont’s



Huiswerkopdracht
BEVINDINGEN OP BASIS VAN INZENDINGEN



Behandeling 

huiswerkopdrachten



De 

huiswerkopdracht



Website Kunsthal
Sabine Parmentier











Kleurrijke toverdoos met zeer 
uiteenlopende publieksgroepen





























• De Kunsthal tentoonstellingen als collectie

• Een website die past bij het dynamische karakter van 

de Kunsthal, net zo verrassend als de Kunsthal zelf

















Doelstellingen

• Merkbeleving

• Praktische informatie

• Ruimte voor extra content en aansluiting op social media









Conversie

- Boek een ticket
- Meld je aan voor activiteit
- Aanmelden nieuwsbrief
- Aanmelden scholen
- Boek een rondleiding
- Verhuur / evenementen
- Persaanvragen
- Personeelswerving
- Word Vriend
- …







60 procent via mobiele apparaten: mobile first!





De Kunsthal als ‘Palais de Festivals’: 
in de Kunsthal is altijd iets te doen



































kunsthal.nl

• 2017: 530.000 gebruikers

• 2019: 652.000 gebruikers

• 2020: 473.942 gebruikers

• 2021: 434.980 gebruikers









Opdracht



Zelf aan de slag
TIJD VOOR DE PRAKTIJK



Zelf aan de slag

Gebruik de zojuist opgedane inspiratie en kennis om een 

blokkenschema te maken voor een website gericht op een specifieke 

doelgroep.

Bepaal eerst de gewenste doelgroep, bedenk een onderwerp en zet 

het raamwerk op. Beargumenteer bij elke component waarom 

hiervoor is gekozen.



Terugkoppeling
BESPREKING VAN DE PRAKTIJKOPDRACHT



Dank!
LATERE VRAGEN? DENNIS@GANDAGROUP.COM


