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Van redigeren naar 
 content ontwerpen 



Redactie 
≠ 

Contentdesign



Wat is redactie en  
wat doet een redacteur?

?



Pages and documents 
pages and documents
 pages and documents

 Tekst als bijproduct van ander proces



Redacteur zit aan het einde van de pijplijn



Redactieproces



Meestal veel gedoe
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Iets betere aanpak



Redactie =

- Tekst input, tekst output

- Serieel proces

- Tekst is (vaak) bijproduct

- Schrijver is/ vindt zichzelf expert

- Gebruiker buiten beeld



Contentdesign.  
Wat is ‘content’?

?



 
Niet alleen tekstpagina’s maar ook: 

navigatie labels,  
microcopy, metadata, video,  
afbeeldingen, formulieren,  

nieuwsbrieven, database inhoud,  
linkteksten, iconen, 

alt-teksten etc.



Content = alles wat de UX  
bepaalt en aan de voorzijde  

of achterzijde zit van een systeem  



Een definitie van content



Contentdesign.  
Wat is ‘design’?

?



Jared M. Spool over Design Thinking

Design gaat niet over ‘de dingen mooier 
maken’. Design gaat over hoe iets werkt. 

Design gaat over problemen oplossen. 
Oplossingen voor het geheel.



Contentdesign

?



Sarah Richards over contentdesign

Content design is answering  
a user need 

 in the best way for the user  
to consume it. 











Christina Hirst, Senior Content Strategist at 
Cancer Research UK

Content design is all about using research 
to find out what your users actually 

need. Then figuring out what content 
will best meet that need. 



I think you 
should be more 

specific here

Maar hoe dan?



1

‘User need’ betekent van  
buiten naar binnen



Push versus pull



Push versus pull



2

Eerst onderzoek.  
Geen aannames 

(Ook het werk van een redacteur)



3

Niet denken in middelen.

Eerst het probleem,  
dan de oplossing



4

Werk multi-disciplinair.  
Haal alle expertises aan boord



5

Gelijktijdigheid. 
Praat over het concept,  

niet over elkaar en werk samen



6

Kies de faciliterende rol,  
hang niet de expert uit.  

Die rode pen hoeft niet mee



Hoe zet je de stap?

- Bekwaam jezelf

- Leid zelf de verandering

- Laat de rode pen thuis

- Faciliteer

- Doe het!



wiep@destaatvanhetweb.nl


