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Zo pak je een 
contentmigratie aan
Dit moet je weten voor een succesvolle 
contentmigratie
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Inleiding
Geen enkele organisatie ontkomt eraan: het vernieuwen van de website. Een nieuw design, 
extra functionaliteiten of herstructurering van de content. En dat allemaal in een nieuw 
contentmanagementsysteem (CMS). Een contentmigratie dus. Een groot project, dat vaak wordt 
onderschat. 

De aanleiding voor een contentmigratie is meestal dat er een nieuwe website komt met een ander 
of geüpdate CMS. Dit betekent dat er pagina’s, teksten, beelden en andere vormen van content 
overgezet moeten worden naar dat CMS. Daar moet je belangrijke keuzes voor maken. Welke 
content neem je bijvoorbeeld mee naar je nieuwe website? En op wat voor manier zet je het in je 
CMS?

Uit onze 20 jaar ervaring met online content en vele contentmigraties is wel gebleken: elke 
migratie is uniek, maar er zijn zeker ook overeenkomsten. Daarom vertellen we je in dit whitepaper 
wat er bij een contentmigratie komt kijken.
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1. De voorbereidende fase
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor een contentmigratie. Het 
is dus belangrijk om een stevig migratieplan op te stellen. Daarmee zorg je ervoor dat je 
contentmigratie zo soepel mogelijk verloopt. We leggen je uit hoe je je goed voorbereidt.

Aanrader: content first! 
Ben je nog niet begonnen aan je project voor de nieuwe website? Overweeg 
dan ‘content first’. Dit is een aanpak waarbij je start met een uitgebreide 
inventarisatie en analyse van de huidige content en contentdoelen opstelt voor de 
nieuwe website. Je gaat vervolgens niet aan de slag met het ontwerpen van de 
homepage, maar juist met het design voor je belangrijkste contentsoorten. Een 
productpagina of nieuwsartikel bijvoorbeeld. Je weet dan namelijk goed welke 
contentcomponenten en templates in het nieuwe CMS nodig zijn. De content 
first-aanpak zorgt er dus voor dat je project efficiënt verloopt en dat je gebruikers 
de komende jaren genieten van een website die goed in elkaar zit. Benieuwd naar 
content first? Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

1.1 Inventariseer je content
Wij bevelen dus de content first-aanpak aan. Dat houdt in dat je aan het begin van het project eerst 
de huidige content inventariseert en analyseert, de behoeften van je doelgroep in kaart brengt en 
contentdoelen opstelt voor je nieuwe website. Zo bepaal je aan welke eisen je content en dus ook 
je nieuwe website moet voldoen. De inventarisatie bestaat uit een 3 fases:

Bepaal wat je meeneemt naar 
de nieuwe site of omgeving;

1

2
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Maak een mapping sheet;

Bepaal contentsoorten.
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Om te bepalen welke content over mag naar de nieuwe website, moet 
je weten welke content er al is. Als je dat eenmaal weet, bepaal je of die 
content past binnen de contentstrategie en of je de content dus migreert. 
In zo’n strategie staan onder andere je doelgroepen en de doelen van je 
content. Om een goed overzicht te krijgen, kun je verschillende bronnen 
aanboren: 

Zorg ervoor dat je een zo compleet mogelijk overzicht krijgt. 
Dan weet je namelijk wat je kunt verwachten en kun je een 
goede inschatting van tijd en budget maken. Is je overzicht niet 
compleet? Dan kom je ongetwijfeld voor verrassingen te staan en 
loopt je project uit. 

Nadat je de inventarisatie hebt gemaakt, bepaal je welke content 
meegaat en welke niet. Je kunt hier de ROT-benadering voor 
gebruiken: Redundant, Outdated en Trivial. In het Nederlands 
overbodig, verouderd en onbelangrijk. Dubbele content is 
bijvoorbeeld overbodig, informatie over een evenement van 3 
jaar geleden is verouderd, en iets wat niet relevant is voor je 
gebruikers is onbelangrijk.

 Crawl van buitenaf: er zijn verschillende tools zoals Screaming Frog en AHREFS die een   
 uitdraai maken van alle URL’s;
 
 Export van content in het CMS: zo weet je ook welke (oude) pagina’s offline zijn gehaald; 
 
 Lijst met verkorte URL’s: je wilt dode links en verkeerde customer journey’s voorkomen;
 
 Statistieken: je wilt per URL weten hoeveel pageviews er waren in het afgelopen jaar. Zo   
 voorkom je de invloed van verschillende seizoenen en krijg je een betrouwbaar beeld van  
 het gemiddelde gedrag van je gebruikers. Hetzelfde geldt voor alle beelden, video’s,   
 pdf’s en andere bestanden. 

Bepaal welke content je meeneemt
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Om het overzicht van alle pagina’s te houden, gebruik je een mapping sheet. Een mapping sheet 
maak je in een spreadsheetprogramma, zoals Excel. In dit bestand staan alle pagina’s die over 
moeten naar het nieuwe CMS, de pagina’s die je nog moet maken en je voorstel voor een nieuwe 
navigatiestructuur. Er staat bijvoorbeeld per pagina wat de huidige URL is, wat de nieuwe URL 
wordt, waar de content in de navigatie komt en wie de content owner is. En als je kiest voor een 
hybride migratie, geef je hier aan of je de pagina automatisch of handmatig migreert. Het is ook 
handig om verkorte URL’s in dit overzicht mee te nemen. Kortom, met een mapping sheet heb je 
dus alles bij elkaar. 

Ga je meerdere domeinen migreren? Dan kan het handig zijn om meerdere mapping sheets te 
maken om het overzicht te bewaren.

Maak een mapping sheet

Een voorbeeld van een mapping sheet:

Contentsoorten zorgen voor structuur. Voeg daarom een kolom toe aan je mapping sheet. Vermeld 
daarin de contentsoorten. Denk aan redactionele content (interviews, blogs, nieuwsberichten, 
achtergrondartikelen), servicecontent (FAQ’s en how-to’s) of salescontent (productbeschrijvingen 
en funnels). 

Elke contentsoort heeft een eigen functie en vaak ook eigen templates in het nieuwe CMS. Maar 
ook de techniek en het beheer van de contentsoorten kan verschillen. Een formulier is bijvoorbeeld 
heel anders opgebouwd dan een webpagina met alleen een paar alinea’s tekst.

De content indelen in contentsoorten kan ook helpen bij het opschonen ervan. Je kunt er 
bijvoorbeeld voor kiezen om tijdgebonden content zoals nieuws, persberichten en evenementen 
ouder dan 1 of 2 jaar niet mee te nemen in de migratie.

De content indelen in contentsoorten kan ook helpen bij het opschonen ervan. Je kunt er 
bijvoorbeeld voor kiezen om tijdgebonden content zoals nieuws, persberichten en evenementen 
ouder dan 1 of 2 jaar niet mee te nemen in de migratie.

Bepaal contentsoorten
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1.2 Kies tussen automatisch of handmatig migreren
Omdat je alle huidige content geïnventariseerd en geanalyseerd hebt, weet je nu wat er moet 
gebeuren aan de content voordat je het kunt migreren. Vaak blijkt dat de huidige websitestructuur 
rommelig is, dat de content verouderd is of dat er simpelweg te veel content is. In de meeste 
gevallen moet de content dan herschreven, geschrapt en geherstructureerd worden. In dit geval is 
een handmatige contentmigratie nodig.

Hoeft er niets aan je content te gebeuren en kan het zo over? Dat noemen we het een ‘as is-
migratie’. In dit geval is een automatische migratie een optie. Met deze methode laad je alle 
data digitaal in het nieuwe CMS. Dat lijkt heel handig, maar het is zelden een effectieve optie. De 
bestaande content moet namelijk goed zijn en ook de bestaande templates en componenten van 
het oude en nieuwe CMS moeten overeenkomen. 

In de praktijk zien we dat 90% van de contentmigraties handmatig uitgevoerd worden. Maar voor 
beide varianten zijn verschillende voordelen en nadelen te benoemen:

Kun je een deel van je website automatisch migreren? Dan is een hybride migratie ook een optie. 
Dat betekent dat je de content deels automatisch en deels handmatig migreert. 

+  Tijdswinst per pagina;
+  Minder mankracht nodig;
+  Garantie van consistente content;

+  Werkt voor de meeste migraties;
+  Perfect als je pagina’s ook moet    
 herschrijven;
+  Meer mankracht nodig, maar lagere   
 uurtarieven;
+  Redacteuren kunnen al oefenen in het   
 nieuwe CMS;
+  Je migratieteam kan direct aan de slag;
+  Eventuele bugs en optimalisaties kunnen  
 direct opgepakt worden door developers;

-  Werkt alleen als oude en nieuwe CMS   
 goed op elkaar aansluiten;
-  Technische problemen worden vaak pas  
 na de migratie duidelijk;
-  Redacteuren kunnen na de migratie pas   
 leren werken met het nieuwe CMS;
-  Lange voorbereiding voor developers;
-  Developers vragen vaak hogere    
 uurtarieven dan redacteuren;
-  Doordat developers en gebruikers van   
 het CMS niet tegelijkertijd aan het   
 eindproduct werken, ontstaat er     
 vaak slechte communicatie.

-  Tijd per pagina is hoger;
-  Je moet een team migratieredacteuren   
 trainen en managen.

Automatisch migreren

Hybride

Handmatig migreren
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1.3 Stel je team samen
Een contentmigratie is niet iets wat je er ‘even bij doet’. Het is 
onverstandig het naast je andere werkzaamheden op te pakken. Daarom 
is het belangrijk om een dedicated team voor de migratie samen te 
stellen. Intern geen ruimte of de juiste kennis niet in huis? Haak dan 
specialisten van een externe partij aan. 

Welke rollen nodig zijn, is afhankelijk van de grootte en complexiteit van 
de migratie. We zien vaak de volgende rollen in migratieteams:

Projectmanager of product owner:

Verantwoordelijk voor planning en budget en contactpersoon voor hoger management en 
stakeholders. Het is wel handig als de projectmanager ervaring heeft met CMS’en. Dat maakt de 
vertaalslag tussen het team en de stakeholders makkelijker. En tussen de verschillende disciplines 
in het migratieteam. In grote projecten worden de rollen van projectmanager en product owner ook 
wel eens opgesplitst. 

Content owners, productmanagers en andere stakeholders:

Inhoudelijk verantwoordelijk voor bepaalde content. Daarom worden ze nauw betrokken bij de 
contentmigratie. Ze leveren bijvoorbeeld informatie aan of checken de content. 

Copywriters:

Herschrijven bestaande content, zodat die aansluit bij de nieuwe omgeving en 
bedrijfsdoelstellingen. Deze rol is eventueel te combineren met contentmanagement. In dat geval 
plaatsen de copywriters de teksten zelf in het CMS.

Contentmanagers:

Plaatsen content in het CMS. Daarnaast testen ze of de opgeleverde templates en componenten 
goed en zoals afgesproken werken. Komen ze fouten tegen? Dan kunnen developers daar direct 
mee aan de slag. 

Bij grote migratieprojecten waar meerdere copywriters en contentmanagers aan werken, raden 
we aan een projectleider copy en een projectleider contentmanagement in het migratieteam op te 
nemen. Zij werken mee, maar houden ook de planning in de gaten en zijn aanspreekpunt voor deze 
onderdelen van het team. 

Developers:

Vaak start de migratie terwijl de nieuwe templates en componenten nog niet beschikbaar zijn. Of 
er zitten fouten in. Dan is het handig dat een developer direct beschikbaar is om het op te lossen, 
zodat het migratieteam zo snel mogelijk optimaal kan werken.
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1.4 Betrek je stakeholders

1.5 Voor je start met budget en planning: test!

Als je het migratieteam hebt samengesteld, sta dan stil bij de communicatie tussen je team en je 
stakeholders. Plan bijvoorbeeld regelmatig afspraken in en zorg ervoor dat er duidelijke afspraken 
zijn. 

Het is ook verstandig om de rest van de organisatie te informeren over de migratie. De website 
is namelijk hun digitale visitekaartje. En medewerkers gebruiken vaak ook zelf de site. Zij kunnen 
verschillende vragen hebben over de verandering. Zorg ervoor dat je die vragen beantwoordt via 
een intern bericht of een gesprek.

Dankzij de mapping sheet weet je hoeveel pagina’s je moet migreren en wat de werkzaamheden 
zijn. Nu kun je inschatten hoelang je per pagina bezig bent. Dat kun je het beste doen met een 
testcase: simpelweg een paar pagina’s overzetten voordat de migratie begint en bijhouden 
hoelang je gemiddeld met een pagina bezig bent. Als je verschillende contentsoorten hebt, loont 
het om per type te kijken hoelang je nodig hebt. Een nieuwsbericht migreren duurt waarschijnlijk 
korter dan de migratie van een servicepagina. Door de testcase kun je een goede inschatting 
maken voor de rest van de migratie. 

Houd ook rekening met tegenvallers. Een bug in het systeem of afbeeldingen die niet direct over 
kunnen bijvoorbeeld. Denk daarnaast ook aan de  nieuwe content die je moet maken. UX-content 
zoals navigaties en buttons, maar ook korte teasers op overzichtspagina’s. In sommige CMS’en 
moet je voor de mobiele variant aparte (kortere) teksten schrijven. 

Hierboven hebben we het over interne stakeholders, maar je 
hebt natuurlijk ook externe stakeholders: de bezoekers van 
je website. Voor hen maak je tenslotte de website. Je kunt 
bezoekers op verschillende manieren en momenten betrekken 
bij dit project. Denk bijvoorbeeld aan een gebruikerstest, dan 
laat je bezoekers door de ontwerpen of testomgeving klikken 
en test je of het ontwerp aansluit op hun behoeften. Of een 
feedbacktool zoals Usabilla of Mopinion waarmee bezoekers 
feedback achter kunnen laten. Wil je dat je website voldoet aan 
toegankelijkheidseisen? Dan kun je dit ook laten testen door 
gebruikers.

Test in de staging-omgeving
De staging-omgeving is de ideale plek om je migratiewerkzaamheden voor te 
bereiden. Dit is een veilige testomgeving, waarin je je de werkwijze eigen kunt 
maken. En waarin je eventuele problemen op tijd op het spoor komt. Dit betekent 
dat je meteen oplossingen kunt bedenken en een handleiding voor je team
kunt maken.



10

1.6 Bepaal je planning
De mapping sheet en de testcase zijn gemaakt. Je weet nu hoeveel pagina’s er gemigreerd 
moeten worden en hoeveel tijd je per pagina nodig hebt. Achterhaal nog wat de capaciteit van je 
team is en je kunt de planning maken. 

Omdat je waarschijnlijk veel pagina’s gaat migreren en een strakke deadline hebt, is het verstandig 
om samen met je stakeholders een minimum viable product (MVP) vast te stellen. Deze MVP 
geeft aan wat er voor de deadline op zijn minst gemigreerd moet zijn. Dat kan op 2 manieren:

Stel, je hebt 200 pagina’s te migreren en 1 uur per pagina nodig. In totaal 200 manuur werk. 
Maar je teamleden hebben natuurlijk ook tijd nodig voor overleg, vergaderingen, een koffiepauze 
en lunch. Daarom rekenen we op 6 productieve uren per dag. In die tijd kun je dus 6 pagina’s 
migreren. Voor 200 pagina’s heb je dan 34 dagen aan werk. Heb je 2 contentmanagers in je team 
en werken ze allebei fulltime? Dan is je capaciteit per week 10 dagen of 60 productieve uren per 
week. 200 uur werk / 60 uur capaciteit per week = 17 werkdagen. 

De kosten voor de migratie bedragen 17 werkdagen * het dagtarief per medewerker. In dit 
voorbeeld is het dagtarief 480 euro. Totale kosten voor de migratiewerkzaamheden zijn dan € 
16.320. 

Houd rekening met technische problemen. Zorg ervoor dat developers tijd hebben om eventuele 
bugs op te lossen. 

Na de deadline migreer je de rest of optimaliseer je de pagina’s. Daar maak je ook een duidelijke 
planning met deadline voor. 

 Een deel van de pagina’s: je kiest ervoor om nog niet alle pagina’s te migreren. De pagina’s  
 die je wél in het nieuwe CMS zet, zijn compleet; 
 Sobere versies van alle pagina’s: je migreert alle pagina’s, maar laat bepaalde    
 componenten en functionaliteiten nog achterwege. Omdat ze tijdrovend of een
 nice-to-have zijn.

Spreek een MVP af

Zo maak je een planning
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Om het verloop van de migratiewerkzaamheden te volgen, gebruiken we een burndown chart. 
Daarin kun je de beoogde voortgang en de daadwerkelijke voortgang zien. Als de voortgang te 
veel afwijkt van je planning, kun je de planning zelf of de wekwijze aanpassen. Bijvoorbeeld minder 
pagina’s migreren, meer capaciteit regelen of de opleverdatum verplaatsen.

Met een burndown chart houd je bij of je op schema loopt. Zo’n chart ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

De oranje lijn geeft de planning aan, de grijze 
lijn laat zien wat er daadwerkelijk gelukt is per 
dag. In dit voorbeeld zie je dat het team de 
eerste dagen even op gang moest komen; het 
duurt even voordat een werkwijze efficiënt en 
effectief is. Vanaf dag 5 lopen de lijnen bijna 
gelijk, tot dag 11: dan is het nieuwe CMS niet 
beschikbaar door een bug. Die achterstand 
wordt niet ingehaald waardoor de oplevering 
een dag later is, dag 19 in plaats van 18. Was 
de opleverdatum heel belangrijk? Dan had je 
op dag 12 of 13 een extra contentmanager 
in kunnen zetten om de achterstand weg te 
werken. 

Gebruik een burndown chart

Met een goede planning en grip op de voortgang dankzij een burndown chart krijg je onverwachte 
problemen snel in de gaten. En kun je dus ook snel aan de slag met een oplossing. 
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1.7 Maak een beheerplan

1.8 Stroomlijn je migratie met deze tools

Je bent nog niet eens écht begonnen met migreren, maar toch is het belangrijk om nu alvast te 
starten met een beheerplan. De livegang van je website is namelijk niet het einde van het traject, 
maar juist het begin. Na livegang moet de website continu geoptimaliseerd worden, zodat deze 
steeds beter vindbaar is en relevanter wordt voor je doelgroep. Daarom is het slim om in deze 
fase al na te denken over het beheer van de website ná livegang. Bedenk bijvoorbeeld wie er in de 
toekomst in het CMS gaat werken. Hebben die medewerkers een training nodig? En is het handig 
om een redactiestatuut met een aantal richtlijnen op te stellen of te vernieuwen? Als je dit eenmaal 
in kaart hebt, is het ook belangrijk om daar budget voor aan te vragen. Dan ben je er op tijd bij en 
kunnen de benodigde medewerkers meteen na de livegang aan de slag. 

Een mapping sheet is onmisbaar voor een contentmigratie. Online tools zijn daarop een mooie 
aanvulling. Het stikt van de handige tools die je vaak gratis kunt gebruiken. Onderstaande tools 
zijn onze favorieten. 

Trello: een handige tool waarin je lijsten kunt 
maken waardoor je volgens de scrummethode 
kunt werken. Denk aan lijsten als ‘backlog’, ‘to 
do’, ‘bezig’, ‘ter review’ en ‘done’. Hierin zet je 
kaartjes die je vult met content. De kaartjes 
kun je verplaatsen waardoor je makkelijk de 
voortgang bijhoudt. Maak per navigatie-item 
een bord aan voor het meeste overzicht. 

Door hier voor de start van de migratie over na te denken, kun je tijdens 
de migratie al een handleiding opstellen, trainingen geven en een proces 
opstarten. Dan blijft het CMS en de website na livegang overzichtelijk. 

Asana: een vergelijkbare tool, waarin je de 
voortgang van de migratie bij kunt houden.

Jira: wordt vaak gebruikt als ticketingsysteem, 
maar kun je net als Trello en Asana gebruiken 
om je voortgang bij te houden.  

GatherContent: een ideale tool voor migraties 
waarin je content gaat optimaliseren. Met 
GatherContent creëer je een omgeving die 
dezelfde componenten heeft als je nieuwe 
website, zoals tekstblokken en foto’s. Dit 
betekent dat je alle content hierin kunt zetten, 
bewerken, afstemmen met stakeholders en 
vervolgens migreren. Handig als de developers 
bijvoorbeeld nog volop bezig zijn met de bouw 
van de nieuwe site. Richtlijnen als tekstlengte 
zorgen ervoor dat je makkelijk uniforme content 
aflevert. En verschillende opties om voortgang 
bij te houden, zorgen voor een gestroomlijnd 
proces.

Slack: makkelijk chatten met je teamleden als je 
een dagje niet bij elkaar zit? Dat kan met Slack. 
Maak voor verschillende doelen kanalen aan 
voor eenvoudig en overzichtelijk overleg. 

Google Drive: al je documenten verzamelen op 
1 plek doe je met Google Drive. Geef je team 
toegang met hun Google-account en bepaal zelf 
de structuur van de mappen. Je kunt ook gelijk 
Google Docs en Spreadsheets gebruiken, om 
belangrijke documenten op te stellen (zoals je 
mapping sheet) of de nieuwe content te maken 
of te uploaden. Een centrale plek voor al je 
afbeeldingen heb je zo ook meteen geregeld.

Dropbox: handig om alle content op dezelfde 
plek te verzamelen, toegankelijk voor je hele 
team.
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2.1 Kies voor content freeze of dubbel beheer
Tijdens de migratie gaat de huidige website natuurlijk niet op zwart. Op de achtergrond werkt 
het migratieteam aan de nieuwe site. Dit betekent dat je de publicatie van nieuwe content op 
verschillende manieren aan kunt pakken:

Welke keuze je als organisatie ook maakt, het is belangrijk dat iedere betrokken medewerker op 
de hoogte is. Communiceer het besluit dan ook ruim van tevoren en benoem duidelijk wat de 
consequenties van de keuze zijn. 

Stel dat je kiest voor dubbel beheer. Dan betekent dit dat de content die je maakt geschikt moet 
zijn voor de oude en nieuwe omgeving. Vaak verschillen die qua opbouw en componenten, 
waardoor een redacteur elk stuk content voor de verschillende omgevingen passend moet maken.

Een content freeze bespaart dit soort werk: het team kan zich volop richten op de nieuwe 
omgeving en de oude site laten voor wat het is. In zo’n geval zou je alleen de contentmanagers 
toegang kunnen geven tot het oude CMS, dan voorkom je dat andere medewerkers met toegang 
tot het CMS toch nog iets aanpassen. Maar een content freeze heeft ook nadelen, want je kunt 
tijdens die periode geen content aanpassen of plaatsen. 

Ook in dit geval kun je voor een hybride oplossing gaan: een gedeeltelijke content freeze. Je kunt 
bijvoorbeeld een freeze houden voor de hele website, op de nieuwsberichten na. In dat geval 
hoeven je contentmanagers alleen de nieuwsberichten zowel in de oude als nieuwe omgeving in te 
voeren.

Wat ga je in deze uitvoerende fase doen?

2. De uitvoerende fase
Goed voorbereid? Oké, dan kun je aan de slag. Het is aan te raden om een project altijd te starten 
met een kick-off. Dan kun je met alle betrokkenen bespreken wat de plannen zijn. Maar het is 
ook een goed moment voor teambuilding, omdat iedereen elkaar gelijk ontmoet.

Content freeze of 
dubbel beheer Contentbewerking Controle Bètalivegang

 Content freeze: nieuwe content zet je alleen op de nieuwe site, waardoor de oude site   
 tijdelijk onveranderd blijft en ‘bevriest’; 
 Dubbel beheer: nieuwe content verschijnt op de nieuwe én oude omgeving, waardoor de  
 redacteuren ‘dubbel werk’ doen.
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2.2 Bewerk je content

2.3 Controleer alle content

Of je content gaat bewerken, is afhankelijk van je keuze voor een automatische of handmatige 
migratie. Om hoofdstuk 1.2 maar even kort samen te vatten: automatisch betekent dat je de 
content 1-op-1 over kunt nemen, terwijl handmatig migreren betekent dat je de content bewerkt en 
migreert. Handmatig migreren is veruit de populairste keuze omdat dit je gelijk de kans geeft om 
de content te actualiseren en te optimaliseren.

Bij zowel een handmatige als een automatische migratie moet een contentmanager de content 
altijd controleren. Hierbij werk je met de mapping sheet of een andere tool (zie hoofdstuk 1.1). Je 
controleert alle pagina’s op een aantal vaste punten:

Zijn de juiste 
componenten 

gebruikt? Staan 
pagina’s en 

documenten op de 
juiste plek?

Is elke pagina 
consistent 

opgemaakt?

Is alle informatie 
gemigreerd?

Werken alle links 
en buttons op alle 

devices?

Praktijkvoorbeeld: Contentmigratie én -optimalisatie voor HU
Hogeschool Utrecht migreerde de content naar een nieuwe Sitecore-omgeving 
omdat de opleidingsinstantie een gebruiksvriendelijkere website wilde met een 
moderner design. Dat betekende dat alle pagina’s op de schop gingen en het 
migratieteam de content daar logischerwijs op af moest stemmen. Dus veel 
nieuwe visuals en nieuwe teksten, waarbij UX, SEO en branding centraal stonden. 
In dit geval maakte die optimalisatieslag deel uit van de migratie: allerlei experts 
met verschillende disciplines werkten synchroon naar het moment van
livegang toe.

Houd je aan de scope
Het kan verleidelijk zijn om meer werk dan afgesproken te verzetten. Een snelle 
aanpassing op een pagina omdat de inleiding niet lekker loopt bijvoorbeeld. Zit 
dat niet in de scope van het project? Denk dan goed na voor je dit ‘even’ doet. Dit 
soort klusjes heb je namelijk niet meegenomen in je planning. Werk oppakken 
buiten de scope betekent dus uitloop, iets wat je altijd wilt vermijden. Natuurlijk 
kun je verbeterkansen wel bijhouden in de mapping sheet. Zo kun je deze 
optimalisaties later oppakken. Of ga in gesprek met stakeholders om te kijken of 
de prioriteiten aangepast moeten worden.

Techniek: Opmaak: Compleetheid: Functionaliteit:
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2.4 Stel redirects in

Als je de content in de oude omgeving wilt vergelijken met de content in 
de nieuwe omgeving, dan is het handig om met 2 schermen te werken. 
Zo check je makkelijk of je niets vergeten bent. Gebruik ook een broken 
link checker om te controleren of alle interne en externe links werken. 
Hier kun je tools zoals Google Analytics en Screaming Frog voor 
gebruiken. 

Verder is het belangrijk om niet alleen per pagina te controleren of de 
migratie geslaagd is. Een pagina kan fantastisch ogen, maar net zo 
belangrijk is de vindbaarheid op Google én je interne zoekmachine: is de 
pagina wel opgenomen in de navigatiestructuur? Is er genoeg interne 
crosslinking? En zijn belangrijke zoekwoorden verwerkt in de koppen? 
Het doel van content is altijd dat de gebruiker de content vindt.

Zorg ervoor dat je vlak voor de livegang van de nieuwe site de redirects instelt. Oude pagina’s 
verwijzen daarmee door naar de juiste pagina’s op de nieuwe website. Het duurt altijd even 
voordat Google nieuwe pagina’s heeft geïndexeerd, maar met redirects weet je zeker dat je 
bezoeker in ieder geval op de juiste pagina’s uitkomt.

Bij een migratie kun je volgende proces aanhouden: je contentmanagers bewerken en controleren 
de content. Vervolgens kijken de content owners of alles inhoudelijk akkoord is en of het goed in 
het CMS staat. Is de pagina goedgekeurd voor livegang? Dan accordeert de product owner dit. Zo 
niet, dan wordt de content opnieuw aangepast en geeft de product owner daarna akkoord.

Het is altijd belangrijk om een strak proces in te richten. Zo voorkom je dat er te veel doorlooptijd 
ontstaat. Bepaal bijvoorbeeld hoe lang elke fase mag duren. En spreek met elkaar een maximum 
aantal feedbackrondes af. Alleen dan kun je het goedkeuringsproces realistisch in je planning 
verwerken. 

Een voorbeeld van een proces

Worden er verkorte URL’s gebruikt op je huidige 
website? Denk er dan ook aan om die aan 
te passen zodat ze verwijzen naar je nieuwe 
website.
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3. Livegang

3.1 Ga voor een bèta-livegang

3.2 Houd de oude website bereikbaar

3.3 Draag de website over aan het webteam

Na de voorbereidende en uitvoerende fase is het tijd voor de livegang. Met de juiste aanpak kan 
je nieuwe website binnen de deadline en het budget live gaan. Maar ook over de livegang moet je 
nog keuzes maken.

Als het mogelijk is, plan dan een bèta-livegang in. Dit houdt in dat de oude site gewoon live blijft, 
maar dat de nieuwe site alvast te bekijken is. Je kunt dit voor een bepaalde subsite doen, die 
representatief is voor het grote geheel. Maar je kunt het ook voor de gehele website doen. De 
link naar de nieuwe site kun je mailen naar een selecte groep medewerkers. Zo kunnen mensen 
makkelijk door de website klikken en testen. 

Hoe je het ook wendt of keert: niet iedereen binnen je organisatie is even betrokken bij een 
migratie. Dit betekent dat je sommige content owners toch verrast met de livegang van de nieuwe 
website, zelfs als je team er uitvoerig over gecommuniceerd heeft. Om te voorkomen dat er door 
zo’n misverstand belangrijke content verdwijnt, is het belangrijk om de oude website nog even 
beschikbaar te houden. Dat geeft alle content owners de ruimte om nog snel aan te haken.

Als je nieuwe website eenmaal live is, gaat het interne webteam ervoor zorgen. Misschien hebben 
deze medewerkers al meegeholpen aan de migratie en kennen ze alle systemen, processen en 
werkafspraken al. Maar het kan ook zijn dat het om nieuwe medewerkers gaat die nog weinig 
ervaring hebben met de website. Lever daarom nog een tijdje nazorg, zodat elke medewerker de 
mogelijkheden van de nieuwe website straks ten volle benut.

Zoals we in hoofdstuk 1.7 al aangaven, is het handig om voor je migratie al na te denken over het 
beheer na de livegang. Waarschijnlijk ben je toen ook al begonnen aan een handleiding. Dit is een 
handig handvat voor alle medewerkers. In de handleiding leg je namelijk alle richtlijnen vast die 
er zijn voor de verschillende soorten content. En natuurlijk de stappen die je moet nemen om elk 
stukje content op de juiste manier in het CMS te zetten en te publiceren. Nu staat niets meer in je 
weg om website te vernieuwen! 



4. Checklist

Checklist contentmigratie
Voorbereiding

Uitvoering

Livegang

Check, check, dubbelcheck: heb je alles? We hebben een checklist voor je 
gemaakt die je kunt printen. Zo kun je alle to do’s makkelijk afvinken. 

 Is de oude website nog bereikbaar?

 Draag de website over aan het webteam

 Inventarisatie
  Inventarisatie van bestaande content
  Maak een mapping sheet
  Bepaal contentsoorten

 Maak een keuze: automatisch of handmatig? 

 Stel een team samen

 Betrek stakeholders

 Maak een testcase

 Bepaal je planning
  Spreek MVP af
  Maak een planning 
  Maak een burndown chart

 Maak een beheerplan

 Bepaal welke tools je wilt gebruiken

 Maak een keuze: content freeze of dubbel beheer?

 Bewerk je content 

 Controleer je content 

 Stel redirects in
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5. Over Entopic
Entopic bestaat sinds 2000 en richt zich al 20 jaar op online content. Dat wil zeggen: op 
copywriting, contentmanagement, contentstrategieën, user experience, branding en natuurlijk op 
contentmigraties. We bewegen continu mee met het steeds veranderende digitale speelveld: qua 
diensten die we aanbieden, maar ook als het gaat om congressen die we organiseren.

5.1 Voor wie we werken

5.2 Interessant voor jou?

Een goede samenwerking met onze opdrachtgevers staat altijd op 1: geen enkele opdracht is 
hetzelfde en elke uitdaging vereist een andere benadering. Dat betekent een deskundige analyse 
en een praktisch plan voordat we gaan handelen, zodat iedereen altijd precies weet waar hij aan 
toe is.

Ook voor contentmigraties hanteren we deze aanpak. En dat hebben we voor veel mooie 
opdrachtgevers mogen doen.

Omdat je geïnteresseerd bent in contentmigraties, hebben we 3 relevante cases voor je 
geselecteerd:

Ben je op zoek naar meer inzicht in jouw cms? Dan is de workshop ‘Haal het meeste uit je 
cms’ misschien interessant voor jouw organisatie: entopic.com/workshop/workshop-content-
management/

Voor alle andere vragen kun je natuurlijk bij ons terecht via +31 (0)20 - 305 91 49. Of via info@
entopic.com.

 1 nieuwe site, 2.000 verbeterde teksten | Contentmigratie bij Hogeschool Utrecht
 entopic.com/cases/hogeschool-utrecht/
 De route naar content die converteert | Contentmigratie en -management bij BMW
 entopic.com/cases/bmw/
 Vast contentteam, altijd zen | Content- en projectmanagement bij Rituals
 entopic.com/cases/contentmanagers-rituals/

http://entopic.com/workshop/workshop-content-management/
http://entopic.com/workshop/workshop-content-management/
mailto:info@entopic.com
mailto:info@entopic.com
http://entopic.com/cases/hogeschool-utrecht/
http://entopic.com/cases/bmw/
http://entopic.com/cases/contentmanagers-rituals/
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