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Een handige tool om je content te plannen is de Contentkalender. Zo behoud je een overzicht van wat 
er zoal bedacht wordt, uitgevoerd moet worden en wie verantwoordelijk is voor wat. Daarnaast bevat 
ze ook welke soort content je maakt, via welke kanalen en voor wie. 
 
Een Contentkalender kan je bijvoorbeeld het best opmaken in Excel.  
 
Hoe je je kalender indeelt hangt natuurlijk terug af van de bepaling van je doelgroepen. Werk je 
bijvoorbeeld enkel naar de consument (B2C), enkel naar andere reisondernemingen (B2B) of beiden. 
Wie wil je bereiken met je online content? Bepaal je doelgroep zoals we meegeven in Dossier 1. 
 
 
Wat kan je opnemen in je Contentkalender? 
 

- Publicatiedatum: wanneer ga je je content plaatsen 
- Thema: brochure of product lancering, zomervakantie, wintervakantie, infomoment voor je 

klanten, bestemming in de kijker, … 
- Doelgroep – wie wil je bereiken met deze campagne: bestaande klanten, nieuwe klanten, 

pers, jongeren, gezinnen, 5O plussers, … 
- Onderwerp: deze kan dezelfde titel hebben als je thema. Al naargelang je inspiratie 
- Kanaal - waar ga je je content plaatsen: Facebook, Instagram, website, nieuwsbrief, Youtube, 

LinkedIn,…  
- Detailkanaal: Facebookpagina, Facebookverhaal, Instagram Feed, Instagram Stories, Instagram 

Reels, … 
- Hashtags: welke hashtags ga je gebruiken 
- Verantwoordelijke: werk je met een team duidt dan een verantwoordelijke aan per content 
- Soort campagne:  

- Owned: eigen sociale media, blog, website, nieuwsbrief,… 
- Earned: influencers, ambassadeurs 
- Paid: online & offline advertenties 

- Kostprijs: Ben je al wat verder gevorderd in deze materie en zet je in op “paid content” dan 
kan je in je overzicht ook de kostprijs van je bepaalde content aanduiden. 

- Copyright: niet onbelangrijk! Bevat het materiaal dat je wenst te posten copyright? 
 
Naast deze overzichttabel bevat je contentkalender ook een overzicht per maand van wat je kan 
posten zoals “De Dag van de…”. Vul deze aan met dagen die belangrijk zijn voor jouw eigen 
onderneming zoals oprichtingsdatum, verjaardagen, opendeurdagen, infoavonden, sluitingsdagen,… 
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Een hashtags is een combinatie van een hekje # en een trefwoord. Ze worden gebruikt om 
onderwerpen snel terug te vinden op sociale media. Wil je gevonden worden binnen bepaalde 
onderwerpen dan is het belangrijk dat je de juiste hashtags gebruikt want juiste hashtags kunnen 
leiden tot meer bereik, meer interactie en meer volgers. 
 
Hashtags zijn vooral populair op Instagram maar worden ook gebruikt op vooral Twitter en LinkedIn. 
Sommigen beweren dat hashtags op Facebook echt “not done” zijn, anderen zijn dan weer voor. Onze 
tip: gebruik ze gerust op Facebook maar in een sterk beperktere mate dan op Instagram waar je tot 30 
hashtags per bericht kan gebruiken. 
 
Zorg dat je hashtags steeds relevant zijn met de content dat je plaatst. Gebruik geen populaire 
hashtags om volgers te lokken. Dit soort spammen kan alleen maar in je nadeel werken. Het kan 
trouwens zeker geen kwaad om minder populaire hashtags te gebruiken. Ook minder populaire 
hashtags hebben hun volgers. 
 
Wissel de hashtags af maar zorg steeds dat ze relevant blijven. 
 
Gebruik een hashtags ook in je bio en in je stories. 
 
Weet je niet direct welke hashtags te gebruiken. Kijk eens rond welke hashtags andere gebruiken. 
Online zijn er ook verschillende tools beschikbaar om hashtags te zoeken zoals http://best-
hashtags.com/ 
 
 

 
“Help! Ik ben niet grafisch aangelegd!” 
Om mooie lay-outs te maken hoef je tegenwoordig geen grote investeringen doen of een grafische 
opleiding genoten hebben. 
 
Via Canva.com kan je gratis een account aanmaken om jouw ideeën om te zetten naar de 
verschillende sociale mediaformaten. De tool biedt ook de mogelijkheid om je huiskleuren, lettertype 
en logo op te nemen. Kies uit hun brede inhoudbibliotheek of upload je eigen foto’s (opnieuw: denk 
aan copyright!). Wens je nog meer functies dan kan je kiezen voor de betaalversie maar met de gratis 
versie geraak je ook heel ver vooruit. 
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