
DEFINITIES CONTENTMARKETING 

 

Er worden voor contentmarketing allerlei definities gebruikt. Mijn voorkeur gaat 
uit naar die van Howards Home. Wat nu de juiste is, of wordt gevonden, doet er 
niet toe. Zolang u maar begrijpt waar het over gaat. 
 
Howards Home (Nieuwegein - http://w3.howardshome.com)  
 
“Contentmarketing is: 

 Interessant blijven voor uw klant door content te delen en te publiceren op social 
media en te reageren op vragen, kansen en klachten. 

 Zo word je gevonden, als je nodig bent, of begeleid je prospects met hun zoektocht 
naar informatie. 

 Je wordt gezien als expert in je vakgebied en als een betrouwbare partner.  

 Daardoor vinden prospects het geen probleem gegevens prijs te geven, 
of om contact op te nemen. 

 Ondertussen leer je wat er speelt bij je klanten en wat hun interesses zijn.” 
 
Content Marketing Institute (Cleveland – Ohio VS http://contentmarketinginstitute.com) 
 
“Content marketing is a marketing technique of creating and distributing relevant and 
valuable content to attract, acquire, and engage a clearly defined and understood target 
audience – with the objective of driving profitable customer action.” 
 
========================================================================  
 
Na even googlen vonden wij ook nog de volgende definities. 
 
“Content marketing is de kunst om precies te begrijpen naar welke informatie uw 
doelgroep op zoek is. U speelt in op deze behoefte met content die én de helpende hand 
biedt én verband houdt met de aanschaf of het gebruik van uw producten of diensten. 
Deze content biedt u vervolgens aan via een doordachte mix van on- en offline middelen 
en (sociale) media met als doel klanten aan te trekken en aan u te binden.” (Van de inhoud) 
 
“Contentmarketing is het maken, aanbieden en verspreiden van content die aansluit op 
een vooraf geïdentificeerde behoefte om zo nieuwe relaties aan te gaan en bestaande 
relaties te versterken.” (Bruintjes) 

 
“Contentmarketing is het creëren of publiceren van content met als doel een relatie aan 
te gaan en/of te onderhouden met bestaande en/of potentiële klanten. 
Contentmarketing is geen middel om je eigen producten of diensten te pushen, maar een 
manier om als organisatie of merk herkend te worden als deskundige op een bepaald 

http://w3.howardshome.com/
http://contentmarketinginstitute.com/


gebied. Dit doe je door (potentiële) klanten te voorzien van de inspiratie en kennis die zij 
nodig hebben om tot een goede keuze te komen. 
Het delen van relevante en waardevolle informatie zet prospects en klanten aan tot 
actie. Natuurlijk denk je van te voren na welke actie jij wenst dat de ontvangers van de 
content doen en pas je je contentmarketingstrategie daarop aan.” (Richard van Hooijdonk) 

 
“Contentmarketing is het maken, distribueren en delen van content, om doelgroepen 
aan te spreken, leads te genereren en de branding te verbeteren. Het behoeft een 
strategische aanpak”. Redhotminute 

 


