
STAP 1: BEDRIJFSPROFIEL CHECKEN
A:  Is mijn bedrijfsprofiel up to date? 
B: Kloppen al mijn gegevens? 
C: Ben ik nog vindbaar op de juiste zoekwoorden? 
D: Wil ik mijn foto en/of logo aanpassen? 
E:  Heb ik een (nieuwe) bedrijfsvideo die mijn profiel 

kan verrijken?

STAP 2: AFSPRAAK INPLANNEN
Ik neem contact op met TEAM Content Amersfoort 
via info@contentamersfoort.nl en maak een afspraak 
om samen te sparren over de mogelijkheden binnen 
het lidmaatschap (let: alleen voor Actief leden!)

STAP 3: EVENTS IN DE AGENDA
Check de agenda van Content en zorg dat alle events 
voor komend jaar in de agenda staan (en meld je ook 
meteen aan via info@contentamersfoort.nl!)

STAP 4: CONTENT DEAL BEDENKEN!
Heb je al een Content Deal online staan? Zo niet: 
bedenk een passende Content Deal waarmee je een 
collega-ondernemer een passende aanbieding doet, 
of extraatje geeft als dank dat hij voor jou kiest als 
toeleverancier.

STAP 5: VACATURES
Mail je openstaande vacatures naar Content 
Amersfoort zodat deze ook op het platform komen 
te staan. 
TIP: je vacatures zullen wisselen. Geef de persoon 
binnen jouw organisatie die hierover gaat ‘opdracht’ 
de vacatures altijd aan te leveren via  
info@contentamersfoort.nl

STAP 6: CONTENT AMERSFOORT 
RAADPLEGEN VOOR INKOOP!
De handel houden we binnen de stadsgrenzen. 
Naast jezelf moet ook jouw inkoper weten dat er een 
betrokken community is van lokale ondernemers die 
met elkaar willen samenwerken.

STAP 7: LEUKE COLLEGA LEDEN?
Lokaal ondernemen is nog leuker en makkelijker 
wanneer je leuke collega Contenters leert kennen. Ga 
eens naar de website, check de ledenlijst en ga na 
met wie je in contact wil komen. Hetzij voor inkoop, 
hetzij voor samenwerking of om kennis en kunde 
te delen. Immers: een waardevol lokaal netwerk is 
ontzettend belangrijk! 

STAP 8: SOCIAL MEDIA & #CONTENTDEAL 
Natuurlijk mag je niet ontbreken op onze social 
media kanalen. Content is met name heel actief 
op LinkedIn, maar ook op Instagram en Facebook. 
Zorg dat je Content op al deze kanalen volgt en nog 
belangrijker: zorg dat we jou ook volgen! 
EXTRA TIP AANGAANDE SOCIAL MEDIA: 
Bij (bijna) alles wat je doet aangaande dit 
lidmaatschap met collega Contenters kun je iets 
leuks plaatsen op social media. Tag daarin Content 
Amersfoort, gebruik de #contentdeal en zodoende 
pikken wij het op en delen het ook weer met ons 
netwerk. Dit levert je veel (lokale) promotie op! 

STAP 9: MARKETING & COMMUNICATIE / 
PROMOTIE
Content kan zorgen voor promotie op lokaal niveau. 
Het is handig als je ons op de hoogte houdt van jouw 
bedrijfsontwikkelingen. 
TIP: plan eenmaal in de maand een vast moment in 
de agenda waarin je ons op de hoogte houdt. Heb je 
een eigen communicatie afdeling: helemaal top. Zorg 
ervoor dat zij info@contentamersfoort.nl gebruiken 
als er nieuws te melden is. 

Tot slot,

STAP 10: VRAAG (INDIEN NODIG) HULP!
Natuurlijk heb je af en toe vragen, heb je hulp nodig of 
wil je weten hoe iets het beste werkt. Content is altijd 
bereikbaar en we helpen je graag op weg. Kortom: 
schroom niet als je vragen hebt ons te contacten via 
033-3310055 of info@contentamersfoort.nl.
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MEER INFORMATIE??
BEZOEK:
contentamersfoort/roadmap
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