
The ultimate guide to Content Orchestration

De ultieme gids 
voor Content 
Orchestration

Content Orchestration



The ultimate guide to Content Orchestration

  Content Orchestration 
is een must-have mindset 
voor elk bedrijf dat print- en 
digitale marketing uitingen 
creëert en verspreidt. 

“

”
Content orchestration houdt zich bezig met 
het verbeteren van de samenwerking tussen 
mensen, processen en technologie in de 
content supply chain. Content orchestration 
omvat het herbeoordelen en herontwerpen 
van processen - en deze ondersteunen 
met een passende softwarestack - om de 
business te ondersteunen en processen te 
optimaliseren.

Als het goed wordt uitgevoerd, verbetert 
het de prestaties van contentcreatie- en 
marketingactiviteiten in een reeks KPI’s - van 
hogere productiviteit en systeemefficiëntie 
tot grotere merkcreativiteit, consistentie en 
controle. 

Qonqord ondersteunt uitgevers en 
wereldwijde merken al meer dan 
15 jaar met het implementeren van 
contentorkestratiestrategieën en -software 
platformen. In deze gids lees je alles wat je 
moet weten ...
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Waarom is Content Orchestration 
belangrijk?
Door de dagelijkse explosieve behoefte aan verleidende content voor SEO, 
naamsbekendheid en loyaliteit, gaan merken steeds meer op uitgevers lijken. Maar 
naarmate merken de voordelen van een omnichannel contentstrategie beseffen, realiseren 
ze zich ook dat dat heel VEEL content maken betekent.

Om te plannen, om opdrachten uit te zetten, om te schrijven, om te ontwerpen, om video’s 
op te nemen, om te fotograferen, om artwork te maken, om te redigeren, goed te keuren, 
om te publiceren, om verder te finetunen, om te managen en om te hergebruiken...
Dit vraagt om input en samenwerking van verschillende stakeholders en teams, 
zowel binnen als buiten de organisatie.

Product- en merkmanagers, 
copywriters en ontwerpers, 
fotografen en videomakers, experts, 
senior managers, bureaus, externe 
leveranciers...

Content orchestration is een manier 
om deze complexe processen onder 
controle te krijgen.



The ultimate guide to Content Orchestration

Wat is Content Orchestration?
Content Orchestration is een strategische benadering om content op de meest efficiënte 
manier te creëren en daarmee concurrentievoordeel te behalen.

Het houdt zich bezig met het minimaliseren van frictie, knelpunten en silo’s binnen de 
content supply chain - om de tijd en kosten te reduceren die gepaard gaan met het 
bedenken, creëren, verspreiden en hergebruiken van content.

Content orchestration bereikt dit door te optimaliseren hoe mensen, processen en 
technologie die betrokken zijn bij contentcreatie zo slim mogelijk samen kunnen werken.

Het doel is om een technisch, end-to-end contentcreatieplatform te creëren - een platform 
dat workflows stroomlijnt, repeterende taken automatiseert en creatieven in staat stelt op 
creativiteit te focussen en bijvoorbeeld niet op het redigeren van teksten.

Lees meer over wat content orchestration is en wat je ermee kunt doen.

Definitie van Content Orchestration

“Een strategische aanpak voor het verhogen 
van efficiëntie, productiviteit en waarde in 
de content supply chain - het creëren van 
concurrentievoordeel door het optimaliseren 
van de manier waarop de betrokken mensen, 
processen en technologie samenwerken”.

Qonqord

https://qonqord.com/en/content-orchestration-what-is-it-and-what-can-you-do-with-it/
https://qonqord.com/en/content-orchestration-what-is-it-and-what-can-you-do-with-it/
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Stel je voor hoe Content Orchestration er uit ziet…
Heb je moeite om te bepalen hoe content orchestration er in de 
praktijk uitziet? Probeer je eens in te beelden hoe een echt orkest 
eruitziet. Een orkest kan bestaan uit 100 muzikanten en ongeveer 
40 instrumenten, verdeeld in verschillende secties - strijkers, 
koperblazers, percussie enz. 

Een dirigent begeleidt uitvoeringen en werktsamen met muzikanten 
om samen prachtige muziek te maken. Maar zonder dat ze 
verschillende deuntjes spelen, op verschillende momenten, in 
verschillende tempo’s. En hoewel hun individuele uitvoeringen 
nog steeds mooi zouden zijn, zouden ze samen heel moeilijk te 
beluisteren zijn , laat staan dat ze samen een coherent muziekstuk 
ten gehore zouden brengen. 

Content orchestration zorgt ervoor dat alle secties van het orkest op 
hetzelfde moment hetzelfde deuntje spelen. 

Vertaald naar content, creëer en deel je zo coherente marketing 
boodschappen vanuit jouw organisatie waarbij de inspanningen van 
jouw teams complementair zijn.
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Enkele van de typische uitdagingen 
waarmee content-intensieve 
merken worden geconfronteerd, zijn 
ondermeer:

Content Orchestration helpt creatieve 
chaos te bedwingen
Typische contentuitdagingen

Teams en systemen werken in silo’s - waarbij mensen niet 
gemakkelijk kunnen samenwerken, zelfs als ze dat zouden willen

Legacy-systemen die naar het moderne tijdperk mee zijn 
verhuisd - zoals doorontwikkelde printgebaseerde processen in 
plaats van deze opnieuw digital-first te ontwerpen 

Parallelle maar niet-verbonden workflows - die leiden tot 
inconsistente marketinguitingen en dubbele inspanningen 

Gebrek aan digitalisering, automatisering of standaardisatie 
van processen  

Duizenden digitale assets verspreid over afzonderlijke 
opslagsystemen (op desktops)

Tijdrovende communicatie- en goedkeuringsprocessen voor 
stakeholders

On-premise software die niet ingericht is op remote werken en 
externe samenwerking

Manuele of dubbele data-invoer en file-beheer in plaats van 
gestroomlijnde integratie met backofficesystemen zoals ERP, 
CRM en PIM

Deze veelvoorkomende 
problemen vertragen het 
gehele contentcreatie 
proces en stellen je merk 
bloot aan allerlei soorten 
risico’s. Van het missen van 
kansen in de markt tot het 
teleurstellen van klanten 
die geen samenhangende 
boodschappen krijgen, tot 
het onnodig verbranden van 
budgetten en het frustreren 
van je creatieve talenten. 
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Controle door middel van Content Orchestration

Content orchestration voorkomt een wirwar, aan content en helpt bij het orkestreren hiervan. 
Het identificeert de meest directe manier om content output voor elk kanaal te genereren - 
en verenigt alle mensen, processen en technologie in één gestroomlijnde workflow. Door dit 
te doen, vermindert dit het bedrijfsrisico dat gepaard gaat met contentchaos ofwel 
content spaghetti. 

Content orchestration versterkt merken zodat ze:

  Een optimale workflow kunnen ontwerpen voor een unieke content supply chain 

  Transparante, gestandaardiseerde processen kunnen creëren voor de teams 

  Content kunnen delen en samenwerking regelen tussen teams voor een 
                      hogere ROI

  Silo’s kunnen afbreken en de merkconsistentie vergroten

  Frictie, duplicatie en handmatige processen kunnen reduceren

  De kwaliteit en kwantiteit kunnen verhogen zonder het personeelsbestand 
                      te vergroten
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Door de controle over hun contentprocessen terug te winnen, krijgen merken een serieus 
concurrentievoordeel. In plaats van haperende gedisconnecteerde systemen en teams 
werkend in silo’s, creëer je één naadloze workflow. Dit maakt jouw contentactiviteiten vele 
malen efficiënter en productiever, waardoor je tijd en geld bespaart en profiteert van een 
snellere time-to-market.

Dit is echter niet de enige bron van concurrentievoordeel. De grootste winst komt van wat je 
doet met de tijd en het geld dat je bespaart. Content orchestration maakt middelen vrij om 
elders te kunnen investeren. 

Content Orchestration creëert 
concurrentievoordeel

Bijvoorbeeld: 

-  Jouw contentteam besteedt MINDER tijd aan 
dubbele gegevensinvoer in niet-gekoppelde 
systemen - en MEER tijd aan strategie en 
contentplanning

-  Je ontwerpers winnen dagen per week terug 
dankzij Adobe InDesign automatisering die 
repetitieve processen automatiseert, waardoor 
meer ruimte voor creativiteit vrijkomt om te kunnen 
werken aan extra campagnes

-  Je verkort contentcreatie-cycli, waardoor de 
time-to-market wordt versneld

- Je kunt MEER campagnes maken, wat meer 
exposure en dus nieuwe kansen oplevert

- Door content op een merkneutrale manier te 
structureren, kun je productcontent hergebruiken 
voor meerdere merken. 

Het is deze winnende combinatie - van 
kostenbesparingen, productiviteitswinst en het om 
turnen naar meer waarde-toevoegende activiteiten 
- die duurzame contentactiviteiten creëert en een 
verbeterde klantervaring biedt.
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Welke sectoren hebben baat bij 
Content Orchestration?
Content orchestration creëert een 
concurrentievoordeel voor elke organisatie 
met een supply chain met een hoog volume. 
En in ons always-on, omnichannel digitale 
landschap zijn dat meer bedrijven dan je zou 
denken.

Het zijn niet alleen uitgevers, bureaus en 
media die tegenwoordig investeren in 
content. Merken zie net zo het belang van 
het inzetten van attractieve content voor het 
engagen en verleiden van klanten. 

For example:

 Retail, groothandel en fabrikanten
 Entertainment en sport
 Bibliotheken en musea
 Financiële instellingen
 Ledenorganisaties,     
 brancheorganisaties en 
 beroepsverenigingen
 Overheden
 Hoger onderwijs en universiteiten

Denk aan een merk dat je kent uit een van 
de bovenstaande sectoren. Overweeg de 
verschillende doelgroepen, platforms en 
customer touchpoints die ze nodig hebben 
om het hele jaar door content te serveren ...

Dit is de uitdaging waar merken voor staan 
met de content supply chain. En dit is de 
uitdaging die content orchestration zal 
oplossen.



The ultimate guide to Content Orchestration

Content 
Orchestration in 
de praktijk
Magazine uitgevers

Een tijdschriftuitgever werkt veelal met 
afzonderlijke teams voor verschillende 
titels - en elke titel heeft vaak afzonderlijke 
redacteuren voor print en voor web. Door het 
in de loop van de tijd acquireren van titels 
loop je het risico dat elk team verschillende 
processen, systemen en software inzet.

Het zou bijzonder efficiënt zijn om de 
teams zo te organiseren dat ze kunnen 
samenwerken aan publicaties voor de 
diverse kanalen en zo productiepieken en 
-dalen flexibeler op kunnen vangen. Zonder 
gestandaardiseerde processen is dit echter 
lastig. 

Een content orchestration-aanpak zou één 
gestandaardiseerd proces creëren voor 
alle titels en kanalen, waardoor maximale 
flexibiliteit mogelijk is in de manier waarop 
de mensen worden ingezet.

Marketingbureau

Een marketingbureau wil meer projecten 
aannemen, maar zonder direct meer mensen 
aan te nemen. Ze moeten de productiviteit 
verbeteren zonder hun team over te belasten.
 
Contentorkestratie kan systematische 
inefficiënties uitbannen en zorgen voor 
meer factureerbare uren. Bijvoorbeeld door 
een digital asset management-systeem te 
implementeren dat het zoeken naar de juiste 
assets vereenvoudigt en zo onnodig werk 
voorkomt. Ook zal het inzetten van tooling 
voor automatische opmaak van commerciële 
productinformatie, met behulp van sjablonen 
in Adobe InDesign, enorm bijdragen aan 
de productiviteit.
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Supermarkets and retail

Een supermarkt moet een breed scala aan B2C-marketingmateriaal produceren - van haar 
e-commerce site en shopping app tot de maandelijkse in-store magazine en de wekelijkse 
huis aan huis folders.  

Deze moeten up-to-date worden gehouden 
met de nieuwste productinformatie, 
thematische teksten en aanbiedingen, en 
moeten bovendien consistent zijn in elk 
kanaal. Met aantrekkelijk te verpakken 
consumentengoederen die uit de 
schappen moeten vliegen, en verschillende 
aanbiedingen in verschillende regio’s en 
talen, zijn dit uitdagende processen. 

Het PIM-systeem zal de enige bron zijn voor 
alle meertalige tekstuele product-content, 
terwijl het DAM-systeem de enige bron is 
voor alle afbeeldingen en hun rendities, 
video, artwork, illustraties en storytelling 
content.

Content orchestration gaat je hierbij helpen. Retailers profiteren van een content 
orchestration-aanpak die hun productinformatiebeheersysteem (PIM) synchroniseert met 

een Digital Asset Managementment-platform (DAM) en met creatiesoftware van Adobe. 
Op basis van Adobe InDesign in combinatie met automatische opmaak plug-in’s kun je 
automatisch sjablonen voor offline winkel materialen en folders vullen en ervoor zorgen dat 
productinformatie en afbeeldingen altijd synchroon lopen op de website en in de app.
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Content Orchestration real-life examples

Yamaha Motor Europa
Yamaha Motor Europe (YME) heeft haar hoofdkantoor 
in Amsterdam. De centrale marketingafdeling verzorgt 
de coördinatie van alle sales en marketing
activiteiten voor de Europese markt. Door het 
integreren van DAM en PIM, is YME in staat de 
contentcreatie- en publicatieprocessen te orkestreren 
van alle on- en offline marketing content voor 26 
Europese landen. read more >

Albelli
Albelli bestaat uit een groep van merken die 
fotoalbums leveren aan meer dan vier miljoen 
klanten in België, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, 
Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Om 
ervoor te zorgen dat de klanten van Albelli eenvoudig 
online fotoalbums en andere producten volgens 
hun eigen wensen kunnen samenstellen, ontwerpt 
het ontwerpteam van Albelli tal van sjablonen. 
“ONZE WORKFLOW VERBETEREN: VAN 27 NAAR 4 
STAPPEN” – was het hoofddoel voor Pietro Pagani, 
Product Design Manager bij Albelli.
read more >

NCOi
Salta Group (24 merken waarondere NCOI) biedt 
opleidingen aan studenten en werkenden. De 
marketingafdeling is verantwoordelijk voor het werven 
van studenten. Hiervoor wordt reclame gemaakt op 
televise en radio waarbij de website en
de brochures een cruciale rol spelen. Het creëren en
het editeren van content voor web en voor print was 
een zeer tijdrovend proces waarbij diverse afdelingen 
betrokken zijn. 
Doelstellingen van Salta waren:
· Content zo orkestreren zodat ze 24/7 flexibel kunnen
  publiceren naar zowel online als offline kanalen. 
· Het verkorten van de time to market
· Alle cursussen kunnen verkopen door ieder merk.
read more >

https://qonqord.com/content-orchestration-for-yamaha-motor-europe-for-online-and-offline-marketing-for-27-markets/
https://qonqord.com/content-orchestration-for-yamaha-motor-europe-for-online-and-offline-marketing-for-27-markets/
https://qonqord.com/content-orchestration-for-yamaha-motor-europe-for-online-and-offline-marketing-for-27-markets/
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Wat zijn de voordelen van 
Content Orchestration?
De voordelen van content orchestration omvatten strategische, financiële en operationele 
voordelen. Deze maken het een aantrekkelijke propositie voor alle niveaus van een 
organisatie - van collega’s die de dagelijkse productiviteit willen verbeteren tot marketing- 
en content operations-professionals die op zoek zijn naar meerwaarde voor hun marketing 
content supply chain. Lees ook de vijf grote voordelen van content orchestration die jouw 
merk misloopt

Operational benefits of Content Orchestration
Hogere productiviteit

Contentorkestratie zorgt voor extra tijd door 
systematische inefficiënties uit te roeien en taken 
te automatiseren die mensen niet meer manueel 
hoeven uit te voeren. Dit betekent dat jouw team 
in dezelfde hoeveelheid tijd meer hoogkwalitatieve 
content kan vervaardigen. 

Meerwaarde

Door jouw team te helpen met het automatiseren 
van allerlei repeterende werkzaamheden, geeft 
contentorkestratie hen meer tijd voor zaken die 
robots niet kunnen. Zoals het brainstormen over 
campagne-ideeën en het maken van artwork dat 
echt resoneert bij je publiek. Deze activiteiten geven 
jouw merk een concurrentievoordeel- en zullen er 
voor zorgen dat jemteams meer plezier hebben in 
hun werk.

Snellere time-to-market

Een ander concurrentievoordeel van 
contentorkestratie is dat je producten sneller op 
de markt kunt brengen dan je rivalen. Een snellere 
content supply chain betekent dat je geplande 
campagnes – inhaken op de nieuwste trends – en je 
campagnes sneller kunt lanceren dan minder goed 
georganiseerde concurrenten.

Cross-selling mogelijk maken

Door content op een medianeutrale en merkneutrale 
manier te creëren, centraliseren en op te slaan, kun 
je content hergebruiken voor ieder merk. Dit verlaagt 
de creatiekosten van jouw merkportfolio en verhoogt 
de ROI van afzonderlijke content voor alle merken. 
Verschillende divisies kunnen zo eenvoudiger elkaars 
producten en diensten aanbieden en verkopen.

https://qonqord.com/de-vijf-grote-voordelen-van-content-orchestration-die-jouw-merk-misloopt
https://qonqord.com/de-vijf-grote-voordelen-van-content-orchestration-die-jouw-merk-misloopt
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Financiële voordelen van Content Orchestration

Lagere kosten

Content orchestration garandeert een 
gestroomlijnde workflow die handmatige processen 
automatiseert en onnodige duplicatie van bestanden 
elimineert. Dit kan de tijd en kosten die gepaard 
gaan met het maken van content aanzienlijk 
verminderen, waardoor organisaties de mogelijkheid 
krijgen om kosten beter te beheersen of besparingen 
in extra campagnes te herinvesteren.

Schaalbaarheid

Als je ineffectieve content processen schaalt, 
schaal je de chaos die ze veroorzaken. Content 
orchestration stelt bedrijven in staat om hun 
content output op de meest efficiënte, schaalbare 
en kosteneffectieve manier te verhogen - meer 
te produceren zonder noodzakelijkerwijs het 
personeelsbestand uit te breiden.
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Strategische voordelen van Content Orchestration

Merk

In het digitale tijdperk hebben klanten 
meer keuze dan ooit tevoren. Het merk is 
cruciaal bij het winnen en behouden van 
klanten. Daarom is het opbouwen van 
naamsbekendheid, engagement en loyaliteit 
een belangrijke strategie voor veel bedrijven. 
Content orchestration is het kloppende hart 
van het merk, voor het versnellen en het 
optimaliseren van de creatie van content die 
je verder verbindt met je klanten. 

Digitale transformatie

Digitale transformatie is meer dan alleen 
het digitaliseren van bestaande processen. 
Het gaat erom dat ze van de grond af 
aan opnieuw worden ontworpen, zodat 
ze geschikt zijn voor de doelen van jouw 
organisatie. Het contentorkestratieproces 
betrekt alle stakeholders - van individuele 
vormgevers tot productmanagers tot jouw 
CMO - bij innovatie en bedrijfstransformatie.

Bedrijfsgroei

Contentorkestratie gaat niet alleen 
over kostenefficiëntie - het gaat over 
bedrijfsgroei. Door efficiënte processen 
en flexibele teams te introduceren, zijn 
bedrijven beter in staat om nieuwe 
marktkansen te benutten, zoals opkomende 
contentplatforms of nieuwe 
business-modellen. 

Wil je dit delen met jouw team? Download 
onze executive briefing over de 
strategische en financiële voordelen van 
content orchestration. 

https://qonqord.com/de-strategische-financiele-en-operationele-voordelen-van-content-orchestration/
https://qonqord.com/de-strategische-financiele-en-operationele-voordelen-van-content-orchestration/
https://qonqord.com/de-strategische-financiele-en-operationele-voordelen-van-content-orchestration/
https://qonqord.com/de-strategische-financiele-en-operationele-voordelen-van-content-orchestration/
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Software voor Content Orchestration

Content Orchestration 
en software gaan hand 
in hand. Hoewel content 
orchestration in de eerste 
plaats een methodologie is, 
is het er één gebaseerd op 
de heilige drie-eenheid van 
mensen, processen 
en technologie. Software 
voor Content Orchestration 
is dus een belangrijke 
overweging. 

“

”

The ultimate guide to Content Orchestration
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Is er software specifiek 
voor Content Orchestration?

Er zijn softwareoplossingen die zich 
profileren als content orchestration 
platforms. Bijvoorbeeld tools die 
een centrale plek bieden voor 
social media contentteams om hun 
content te creëren, te plannen en te 
beheren. Deze platformen bieden 
een uiterst waardevolle service aan 
deze contentteams, waardoor ze 
vanuit één systeem toegang hebben 
tot alle content, deze kunnen 
organiseren, optimaliseren en 
plannen naar alleen social media.
 
Voor het doel van deze handleiding 
nemen we echter een bredere kijk op 
content orkestratie en de software 
die dit ondersteunt. De content 
orchestration-aanpak kan diverse 
verschillende softwareoplossingen 
combineren voor de diverse content 
teams - om een gestroomlijnde 
content supply chain te creëren die 
alle publicatiekanalen bedient. 
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Met content orchestration zal iedere use case en iedere softwareconfiguratie anders 
zijn. Elk bedrijf heeft specifieke uitdagingen die ze willen oplossen door middel van 
contentorkestratie, evenals de verschillende software platformen die al aanwezig zijn en 
geïntegreerd moeten worden.
 
Veelal start men met verouderde software die men nog niet wil of kan vervangen. Of men 
introduceert gloednieuwe software specifiek voor één doel. Hoe dan ook, de software stack 
zal variëren tussen organisaties - zelfs binnen dezelfde sector.

Dat gezegd hebbende, er zijn verschillende tools die gecombineerd kunnen worden - en vaak 
worden - gecombineerd om content orkestratie te realiseren.

 
Publishing software - inclusief refactionele workflow management platformen voor   
multichannel publishing - zoals WoodWing Studio 

Web Content management software - voor het maken en beheren van 
websites en digitale content

Adobe Creative Suite - en andere 
ontwerpprogramma’s 
- voor het maken van artwork, brochures, 
video’s en het bewerken van beelden.

Digital Asset Management software - to 
make assets like images, logos, video etc   
discoverable and deliver them to your other 
applications - zoals WoodWing Assets

Product Information Management software 
- voor het managen en uitserveren van up-to-date
product informatie - in retail en
manufacturing use cases
 
ERP-systeem - voor gecentraliseerd beheer van 
een breed scala aan bedrijfs- processen 
en informatie

Lees meer over de 
beste software 
voor content
 orchestration.

Welke software heb je nodig voor Content 
Orchestration?

https://www.woodwing.com/en/multichannel-publishing
https://www.woodwing.com/en/digital-asset-management-system
https://qonqord.com/wat-is-de-beste-software-voor-content-orchestration/(opent in een nieuwe tab)
https://qonqord.com/wat-is-de-beste-software-voor-content-orchestration/(opent in een nieuwe tab)
https://qonqord.com/wat-is-de-beste-software-voor-content-orchestration/(opent in een nieuwe tab)
https://qonqord.com/wat-is-de-beste-software-voor-content-orchestration/(opent in een nieuwe tab)


The ultimate guide to Content Orchestration

Het implementeren van een succesvolle 
Content Orchestration strategy 
Wat heb je nodig voor succes met Content Orchestration?

Natuurlijk gaat contentorkestratie niet alleen over het kiezen en integreren van de juiste 
software. Het gaat ook om succesvol verandermanagement en het motiveren van mensen 
om dingen op nieuwe manieren te doen. 

In onze ruim 30-jarige ervaring met het ondersteunen van contentorkestratieprojecten, 
weten we dat de volgende vier factoren vaak de sleutel zijn tot succes.

Visie - Verder kijken dan de status quo vergt visie. Bedrijven 
met de moed en ambitie om verder te kijken dan het 
‘verfijnen’ van bestaande processen - naar het volledig 
‘herontwerpen’ van processen van de grond af aan - zullen 
meer concurrentievoordeel behalen.

Buy-in - Content orchestration kan processen en 
verantwoordelijkheden voor een groot aantal stakeholders 
bepalen. Het proces zal gemakkelijker zijn als iedereen 
aangesloten is bij de visie en in dezelfde richting beweegt. 
Een ervaren business owner kan helpen om een buy-in te 
krijgen van de verschillende teams (key users).

Strategy - Er zijn veel benaderingen voor contentorkestratie 
en dus geen one-size-fits-all.  De eerste stap naar succes 
met contentorkestratie is dus strategische afstemming. Als 
je weet welke top-down strategieën je moet ondersteunen, 
weet je hoe jouw contentorkestratie-aanpak eruit moet zien.

Support - Content orchestration levert de broodnodige 
digitale transformatie voor content operations teams. 
Maar het is een complex en technisch proces. Bedrijven die 
toegang hebben tot deskundige ondersteuning - intern of 
extern - zullen beter in staat zijn om succesvol te zijn.

Lees meer over wat je nodig hebt voor succesvolle content 
orkestration.

https://qonqord.com/wat-is-er-nodig-om-content-orchestration-te-laten-slagen
https://qonqord.com/wat-is-er-nodig-om-content-orchestration-te-laten-slagen
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Wat zijn de fasen van een succesvol Content 
Orchestration project?

1. Audit van de huidige processen

Ten eerste moet je jouw huidige contentprocessen in 
kaart brengen om inzicht te krijgen in het type, het 
volume en de aard van de contentactiviteiten binnen 
jouw organisatie.

- Welke content wordt er gemaakt?
- Wie zijn de stakeholders, welke teams zijn       
   onderdeel van processen?
- Hoe zijn processen nu ingericht en door welke   
   systemen worden deze ondersteund?

2. Bepaal je scope

Vervolgens moet je vaststellen wat je hoopt te 
bereiken met de content orchestration-aanpak. Dit 
zal je helpen de reikwijdte en grenzen van het project 
vast te stellen. Bent je bijvoorbeeld op zoek naar:

- Specifieke tijd- of kostenbesparingen te realiseren?
- Je contentteams te herstructureren?
- Specifieke deliverables te faciliteren, zoals het       
   lanceren van een nieuwe app?

Deze strategische doelen zullen jouw business 
case bepalen, de stakeholders betrekken en je 
softwareoverwegingen bepalen.

3. Ontwerp jouw droom-workflow

Van hieruit moet je in contact komen met de 
stakeholders (key users) en gezamenlijk uitwerken 
hoe een ideale content-workflow eruit zou moeten 
zien. Gezien de complexiteit van dit proces - en 
het feit dat het onwaarschijnlijk is dat jouw interne 
teams op de hoogte zijn van alle software en 
automatiseringsopties die voor hen beschikbaar zijn 
- is het logisch om hiervoor externe ondersteuning te 
vragen.
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4. Implementatie

Nadat je jouw ideale content-workflow hebt ontworpen, is het tijd om deze te 
gaan implementeren. Dit omhelst de implementatie en integratie van verschillende 
softwareoplossingen. Dit is een specialistisch proces dat ondersteuning vraagt van experts, 
zoals een devOp-engineer of proces-consultant (zie hieronder). Deze fase omvat het in kaart 
brengen en uitlijnen van de data (datamodel) tussen: softwareplatformen, evenals het testen 
en verfijnen van hoe de nieuwe workflow optimaal ingezet kan worden.

5. Zorg voor verandering

Als je éénmaal up-and-running bent, moet je ervoor zorgen dat jouw teams vertrouwen 
hebben in het gebruik van de nieuwe systemen en processen.  Zorg er dus voor dat 
communicatie, training en verandermanagement onderdeel zijn van je projectplan.
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Wie kan helpen met het orkestreren van jouw content ?

Het CHAOS-rapport 2020 van de Standish 
Group schat dat bijna twee derde van 
de softwareprojecten hun doelstellingen 
niet halen. Omdat er zoveel op het spel 
staat, kiezen veel bedrijven ervoor om een 
externe partner in te schakelen die hen 
kan ondersteunen bij het succes van het 
project. Er zijn twee belangrijke opties om te 
overwegen.

Een onafhankelijke software consultant

Een onafhankelijke software consultant zal 
op zoek gaan naar softwareoplossingen uit 
de gehele markt om de beste match met 
jouw behoeften te vinden. Dit is ideaal als 
je een volledig open mind hebt over welke 
software je wilt gaan inzetten. Als je echter 
specifieke software hebt of voor ogen hebt 
die je wilt gebruiken, kun je misschien beter 
een consultant vinden die gespecialiseerd is 
in die softwareoplossing.

Een gespcialiseerde software partner

Een erkende softwarepartner heeft 
consultants met een hoog niveau van 
ervaring en expertise in de specifieke 
softwareoplossingen. Als je weet dat je 
bepaalde software nodig hebt, is het gebruik 
van één van hun ervaren consultants 
een geweldige manier om deskundige 
ondersteuning te krijgen.  Een door de wol 
geverfde consultant kent specifieke modules 
en integratiemogelijkheden door en door en 
kan je helpen de functionaliteit optimaal te 
benutten voor een maximaal succes.

Lees ons artikel - Wie kan helpen met het 
orkestreren van content?  - voor meer 
informatie over de verschillende experts 
die je mogelijk wilt inzetten.  

https://qonqord.com/wie-kan-me-helpen-met-content-orchestration
https://qonqord.com/wie-kan-me-helpen-met-content-orchestration
https://qonqord.com/wie-kan-me-helpen-met-content-orchestration
https://qonqord.com/wie-kan-me-helpen-met-content-orchestration
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Qonqord ondersteunt 
al meer dan 20 jaar 
uitgevers en (inter-) 
nationale merken bij het 
implementeren van een 
contentorkestratiestrategie 
en -software. Onze 
expertise omvat DAM-, 
Workflow-, Content Hub, 
CMS- en Adobe InDesign 
automatisering kennis. Als 
je ondersteuning nodig hebt 
om contentorkestratie in 
jouw organisatie optimaal 
in te zetten, helpt Qonqord 
je graag hierbij. Neem 
vandaag nog contact 
met ons op voor een 
vrijblijvende sparringsessie.

The ultimate guide to Content Orchestration
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White paper Case study Executive briefing
Content orkestration met 

Publication organizer  
Hoe NCOI haar processen 

transformeerde met content 
orchestration

De strategische, financiële 
en operationele voordelen 
van content orchestration
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https://qonqord.com/adobe-indesign-automation-met-easycatalog/publication-organiser/
https://qonqord.com/adobe-indesign-automation-met-easycatalog/publication-organiser/
https://qonqord.com/ncoi-en-content-orchestration/
https://qonqord.com/de-strategische-financiele-en-operationele-voordelen-van-content-orchestration/
https://qonqord.com/de-strategische-financiele-en-operationele-voordelen-van-content-orchestration/
https://qonqord.com/de-strategische-financiele-en-operationele-voordelen-van-content-orchestration/
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Meer weten over 
Content Orchestratie?

Neem contact op met een van onze 
experts voor een gesprek over jouw 

contentuitdagingen.

www.qonqord.com | +31 352 06 56 00 | sales@qonqord.com

Content orkestratie
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