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Writer’s classes
Unieke & inspirerende 
workshops gebaseerd 
op de meest populaire 
managementboeken!

Onder de deskundige leiding van:

Cor Hospes
Directeur & Strateeg
MERKJOURNALISTEN
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INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

De power van een  
contentplatform

Wees niet langer afhankelijk van sociale media en 
begin je eigen platform.

Verhalen voor het vinden, binden, bewegen en uitbouwen van jouw publiek.
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Waarom deze writer’s class?

De docent-auteur

COMMUNICEER MET JE KLANT: VAN SOCIAL 
MEDIA NAAR CONTENTPLATFORM

De kreet van enkele jaren terug ‘wij moeten met ons 
allen op social media’ wordt stilaan vervangen door 
‘wij moeten een eigen contentplatform hebben’.  Want 
marketeers beseffen dat niet het aantal volgers telt, 
maar wel de kwaliteit van én de interactie met die 
volgers. En intussen blijf je gigantische budgetten aan 
Facebook, LinkedIn en andere giganten spenderen om 
te ‘mogen’ communiceren met je eigen fans, klanten 
en prospecten. Dus waarom zou je verder blijven 
bouwen op de grond van een ander als je met een 
eigen contentplatform duurzaam kan connecteren met 
je échte doelgroep? Want het kan anders: efficiënter, 
gerichter en goedkoper.

NEEM DE ONLINE REGIE TERUG IN EIGEN 
HANDEN

Steeds meer bedrijven kiezen om zonder de social 
omweg direct met hun fans te communiceren. Ze 
weigeren nog langer afhankelijk te zijn van de 
traditionele social kanalen. Ze willen terug naar 
het rechtstreekse contact met hun klant. Dan pas 
kunnen ze een echte connectie met hen maken. Een 
contentplatform is hierbij hét middel om uit te groeien 
tot een autoriteit binnen je niche, branche of industrie.  
Want op dit contentplatform komen al jouw verhalen 
samen. Het is de plek waar jij je publiek aan je bindt 
én ook verzilvert. Een betrouwbare bron met een 
redactionele opbouw, heldere formats en relevante 
rubrieken, rond een domein of rond die thema’s die 
jouw bedrijf of organisatie een herkenbaar gezicht 
geven. 

Maar hoe bouw je zo’n onderscheidend platform? 
Hoe vertaal jij je merk-DNA naar goede verhalen? 
Hoe zorg je voor abonnees en hoe kun je die te gelde 
maken? Je leert het in de cursus ‘De power van een 
contentplatform’.

BOUW UW EIGEN CONTENT-HUIS

Het bouwen aan een eigen content-huis garandeert dat 
je zelf online controle houdt en de regie terugkrijgt. Je 
bouwt aan volgers van je eigen merk en website. Start 
daarom je eigen platform in plaats van je afhankelijk 
te maken én te blijven van tech-reuzen. Mensen die jou 
rechtstreeks volgen, zijn mensen die echt om je merk 
geven. Dat zijn fans, en die zijn meer waard dan likes.  
Want tien nieuwe e-mailadressen met bewuste opt-in, 
zijn meer waard dan 10.000 volgers op sociale media. 
Fans kletsen graag over jouw bedrijf, product of dienst, 
en keren graag bij je terug, ook om bij je te kopen. 
Bouw dus een eigen thuisbasis voor al je verhalen. In 
plaats van een of meerdere clubhuizen te bouwen op 
de grond van iemand anders. 

DE ZES STAPPEN VAN EEN SUCCESVOL 
CONTENTPLATFORM

In de cursus ‘De power van een contentplatform’ leer je 
in zes stappen hoe je zelf zo’n platform kan bouwen. 

1. Audience first: wie is je publiek? 
2. Vind je STE: wat is jouw merk-DNA?
3. Benoem je roem: claim een domein of aantal 

thema’s. Wat zijn jouw redactionele pijlers. 
4. Kies je rubrieken: vertaal je domein of thema’s 

naar rubrieken in aansprekende formats, waarin 
immer als een Trojaans Paard je STE zit verstopt. 

5. Publiek uitbouwen: op welke manieren en via 
welke kanalen kan je je verhalen aanbieden en 
verspreiden, en daarmee jouw publiek uitbouwen.

6. Verbreed en verzilver: hoe kan je je content 
platform cross mediaal naar andere platformen 
uitbouwen en aldus je publiek verzilveren. 

WAT ZIJN DE DELIVERABLES VAN DEZE DAG

 > Je krijgt inzicht in de laatste trends op het gebied 
van content en contentmarketing.

 > Je staat intern garant staat voor een content ge-
dreven bedrijfscultuur.

 > Je begrijpt waarom het steeds moeilijker wordt 
om je content via sociale media organisch te laten 
groeien.

 > Je kent de kracht van een eigen contentplatform.
 > Je begrijpt dat het opzetten en consistent door 

ontwikkelen van een contentplatform wordt ge-
dragen door de bestuurskamer.

 > Je leert dat een contentplatform een onderdeel is 
van jouw marketingstrategie.

 > Je kent de verschillen in een doelgroep en een 
publiek.

 > Je weet hoe belangrijk het is om te kiezen voor 
een zo klein mogelijk publiek.

 > Je weet hoe je een content platform moet opzetten 
en kan uitbouwen.

 > Je wordt een zeer volwaardig gesprekspartner voor 
externe bureaus en (freelance) redacteuren.

 > Je kent begrippen als content curatie en content 
atomisatie en kan die ook toepassen.

 > Je beschikt over een concreet plan voor het succes-
vol inzetten van een contentmarketing strategie.

 > Je kent de laatste search-trends.
 > Je begrijpt het nut van formats en kan die zelf ook 

toepassen.
 > Je leert je publiek in kaart te brengen aan de hand 

van een bewezen model.
 > Je weet hoe je jouw merk-DNA kan vertalen naar 

verschillende verhalen.
 > Je leert je publiek te vinden, te binden, te bewegen, 

uit te bouwen en te verzilveren.

Cor Hospes wordt binnen de Benelux gezien als een autoriteit als het gaat over storytelling 
en contentmarketing. Hij is creatief directeur en strateeg van het contentmarketingbureau 
Merkjournalisten dat merken en mensen helpt beter te worden in het vertellen van goede 
verhalen.  Cor is een veel gevraagd spreker op (internationale) congressen, verzorgt vele 
in-company trainingen en workshops en adviseert tal van bedrijven, multinationals en 
(overheids-)instanties. Hij schreef meerdere boeken over sociale media, storytelling en contentmarketing  
waarvan het merendeel bestsellers. 

DE WRITER’S CLASSES
Unieke & inspirerende workshops 
over leiderschap, management en 
communicatie. 

“De power van een contentplatform” 
maakt deel uit van de Writer’s 
classes.

Het IFBD selecteert voor u de beste 
managementboeken, maar ook de 
beste schrijver-trainers. 
Na deze writer’s class gaat u 
uitgedaagd, gemotiveerd en 
geïnspireerd terug aan de slag met 
nieuwe inzichten, nieuwe energie 
en nieuwe haalbare doelstellingen.
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Overzicht writer’s class

BLOK 1: THEORIE EN ACHTERGROND NOODZAKELIJK VOOR HET MAKEN VAN EEN 
CONTENT MARKETING STRATEGIE

 ◆ Contentmarketing in Nederland en België.

 ◆ 9 redenen waarom ook jij een contentplatform moet beginnen.

 ◆ Wat je kan leren van ‘The Boss’ en ‘Borussia Dortmund’.

 ◆ Het fundament van contentmarketing.

 ◆ Het verschil tussen content en verhalen: waarom je als bedrijf of organisatie alleen maar 

keigoede en onderscheidende verhalen moet maken en zo vermijdt dat je inwisselbaar en zo 

gezichtsloos bent.

 ◆ De acht stappen die jouw bedrijf of organisatie moet ondernemen voor het creëren van een 

open en vrije contentcultuur. 

 ◆ Voorwaarde voor het maken van content: wie is je publiek? Breng die eerst uitgebreid in kaart 

voordat je iets zegt, schrijft en doet (met als hulpje in de huishouding: de Empathie Kaart). 

 ◆ Wie ben je? Wat is de basis van je bedrijf? Tal van tips en tools die je helpen oprecht op zoek 

te gaan naar het echte DNA van je bedrijf. 

 ◆ Hoe maak je een redactionele missie?

BLOK 2: UITBOUWEN VAN CONTENTPLATFORM.

 ◆ Benoem je roem: kies op basis daarvan een aantal merkrelevante rubrieken in aansprekende 

formats. 

 ◆ Wat zijn formats, en wat kunnen die voor jou betekenen?

 ◆ De rol van hygiëne, hub en hero content.

 ◆ Waarom een plank zo belangrijk is.

 ◆ Wat is content atomisatie?

 ◆ Het belang van content curatie.

 ◆ Hoe moet je je publiek uitbouwen? Oftewel, wat is je distributiestrategie? En welke rol kunnen 

influencers hierin spelen?

 ◆ Hoe kun jij je publiek verzilveren?

 ◆ De toekomst van het contentplatform, en hoe je met gepersonaliseerde verhalen fans nog 

meer aan je kan binden. 

VERLOOP WRITER’S CLASS :

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee

09.00 Start van de trainingsdag 
(met voorstelling docent) 

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

Inclusief voor elke deelnemer:

 
Cor Hospes schreef met ‘De power 
van een contentplatform’ een boek 
dat wel eens voor een revolutie in 
de marketingwereld kan zorgen. 
Als je deze wetten immers gaat 
naleven dan verbind je zomaar de 
werelden van makers, marketeers 
en klanten met elkaar (en dat werd 
eens tijd).
Speciaal voor jou ontwikkelde hij 
deze workshop zodat je morgen je 
eigen contentplatform kan opstar-
ten of uitbouwen.  



DE POWER VAN EEN CONTENTPLATFORMwriter’s 
class 
writer’s 
class 
wri-
ter’s-
class 
writer

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier



>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 38 10 10 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website  
www.ifbd.be

INSCHRIJVING

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=17711

