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1. DE REGGIE-REGEL
HOE UNIEK BEN IK?





Vergeet USP’s, je product of dienst is helemaal niet zo origineel 
zoals je wel denkt. 

Eens je dat beseft, kan je beginnen nadenken hoe je het dan wel 
origineel kan voorstellen.



2. DE ALEX CALLIER-REGEL
DE KLANT IS VERANDERD







Klanten laten zich niets meer wijsmaken, door verkopers of 
advertenties met de focus hoe fantastisch je wel bent. 

Ze gaan zich uitgebreid informeren, bij vrienden, via social media, het 
lezen van review sites, enz. Dat betekent dat je moet inzetten op 
content marketing: speel in op hun vragen en zorg dat ze je zien/

vinden.



3. DE VINCE THE PRINCE-REGEL
IK HEB EEN VERHAAL NODIG





Kies voor een verhaal dat uniek en relevant is, begeestert, duurzaam 
is en niet gesteund op het al dan niet slagen van één persoon of 

feature. 

Wees ambitieus: als je gaat voor een middle of the road verhaal, zal 
je niemand aanspreken.



4. DE MARIE KONDO-REGEL
CONTENT OP ELK NIVEAU





Zorg voor content die je verschillende marketingbehoeftes invult: 
branding, top of mind blijven en mensen helpen. 

Zet in op kwaliteit, dat is de enige manier om het verschil te maken 
in de content tsunami die op ons afkomt. met video heb je sowieso al 

een voorsprong.



5. DE GRETA THURNBERG-REGEL
HELP DE WERELD





Zoek een thema of probleem dat je doelgroep aanbelangt, in de 
context van je product; dat kan klein of groot zijn, van stress 

verminderen tot wereldvrede. 

Inzetten op maatschappelijke thema’s kan zorgen voor een 
behoorlijke draagkracht van je boodschap.



6. DE JAN VERHEYEN-REGEL
VIDEO VIDEO VIDEO



YOUTUBE IS EEN ZOEKMACHINE



2 op 3 mensen verkiezen video boven tekst als er van beiden aanbod 
is over dit onderwerp. 

Video op een pagina geeft 50% meer kans om op pagina 1 te 
verschijnen in Google. 

Een boodschap in een video wordt voor 95% onthouden versus 10% 
in tekst.



7. DE JAN DECLEIR-REGEL
VERTEL VERHALEN





Een manier om meer impact te scoren is storytelling; vertel 
verhalen over de zoektocht, problemen en oplossing. 

Laat je verhaal door mensen vertellen, want het is mensen die je wil 
overtuigen, zelfs in B2B. 



8. DE GERT VERHULST-REGEL
FOCUS
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Een blog en Instagram en een nieuwsbrief en een videoreeks op 
YouTube en een event en een podcast,…: Doe één ding fantastisch. 

Bouw met dat platform een publiek op en lukt het niet, kill het en 
probeer iets anders. pas als één ding goed werkt, start met het 

volgende.



9. DE TEMPTATION ISLAND-REGEL
MAAK EEN PLAN





Zorg dat je een contentplan hebt, met daarop een tijdslijn, kanalen 
en topics. 

Content marketing is een aangehouden marathon, het is maar door 
consequent content te serveren, dat je een band zal opbouwen en 

sales zal genereren.



10. DE CYPRUS-REGEL
BOUW JE EIGEN PUBLIEK





Focus in de eerste plaats op eigen kanalen (‘owned media’). 

Bouw een eigen publiek op. ‘paid media’ kan daarbij een goede 
accelerator zijn.  



11. DE BART DE PAUW-REGEL
KIES VOOR BETROUWBARE PARTIJEN





Werk met betrouwbare parters, waar je publiek al zit, zeker als je 
nog geen voldoende groot eigen publiek hebt. 

Met content in traditionele media (‘native advertising’) kan je ineens 
veel mensen bereiken. Maak gebruik van hun expertise, uitstraling 

en bereik. 



12. DE HANS & GRIETJE-REGEL
ZORG DAT JE GEVONDEN WORDT



ANSWERTHEPUBLIC.COM



Zorg dat je content geoptimaliseerd is voor zoekmachines, zowel in 
het aanbod (waar zoeken mensen naar in de context van je product), 

als de manier waarop het gebracht wordt (SEO). 



13. DE LIEVEN SCHEIRE-REGEL
ANALYSEER EN STUUR BIJ





Analyseer wat werkt en niet werkt en stuur steeds bij. 

Focus op conversies en niet ‘vanity metrics’ als het aantal views.
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