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Inleiding	
 

Sociale media zijn een belangrijke troef in je marketing en zeker als je enigszins 
weet hoe ze ingezet kunnen worden en bij welke doelgroep ze effectief 
kunnen zijn.   

Het gevaar van sociale media is wel dat het heel veel van je tijd gaat nemen.  
Doordat je actief bent op de sociale media ifv je onderneming loop je het risico 
er te lang mee bezig te zijn omdat je van alles ziet passeren.  Het komt er dus 
op neer om een goede balans te vinden zodat je wel je relaties warm kan 
houden door te reageren, content te delen en over je aanbod te vertellen en 
voldoende tijd overhoudt voor jezelf, andere acties,…   

Een goede planning is essentieel.  Zo kan je ervoor kiezen om een dag in de 
maand bezig te zijn met het maken van posts voor je sociale media en deze 
dan op voorhand in te plannen.  

In deze module overlopen we drie spelers: Facebook, LinkedIn en Instragram.  
We geven de basis mee en heel wat tips.  In ieder geval kan je aan de slag met 
je profiel en alvast beginnen actief te delen.   

We raden jullie wel aan om sociale media experts te volgen voor extra tricks en 
tips, om op de hoogte te blijven van veranderingen,…    Er zijn er heel wat 
actief op de sociale media met interessante gratis weggevers en webinars.   

 

Ik wens je heel veel plezier bij het doornemen van deze module en het vinden 
van het juiste evenwicht 

 

Liese 

 

 

 



4 
 

Wat	zijn	sociale	media	
 

Hoewel er vaak gepraat wordt over ‘sociale media’ alsof het een groep is, is het 
eigenlijk een verzamelnaam voor alle websites waar iedereen inhoud kan 
opzetten, zonder of met slechts een minimale tussenkomst van redactie.  
Rechtstreeks contact met de andere gebruikers, reactie en uitwisseling van 
informatie staan hierbij centraal. 

Sociale media gaan dus over interactie en delen: jij deelt informatie over jezelf, 
je leven, waar je bezig bent of wat je interesseert, en anderen reageren 
daarop. Bij  sociale netwerken kom je vanzelf meer te weten over je vrienden 
of contacten. 

Dat is meteen de grootste waarde van sociale media: de toegang tot 
informatie. Persoonlijke informatie van vrienden en familie, maar ook nieuws, 
analyses en meningen van anderen. Voor veel mensen maakt sociale media 
een deel uit van hun leven: het is een hobby, tijdverdrijf maar kan ook helpen 
bij schoolwerk, als je op zoek bent naar een expert of een publiek en bij het 
ondernemen. 

 

Hebben we het nodig? 

Ja en nee. Nee, omdat een leven zonder perfect mogelijk is. Maar tegelijk is 
onze maatschappij steeds meer georganiseerd rond sociale media. Een event 
wordt aangekondigd op Facebook, breaking news weet je het eerst op Twitter 
en de vakantiefoto’s van je vrienden staan op Instagram. 

Via sociale media is het mogelijk een dialoog aan te gaan met grote groepen 
consumenten, potentiële klanten, zonder dat dit grote budgetten vereist. Door 
goed om te gaan met sociale media worden bedrijven en merken deel van het 
'netwerk' en van de 'peers' waardoor ze sneller en beter vertrouwd worden. 
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Algoritmes 

De meeste social media kanalen werken met een feed (je tijdslijn).  Deze is 
gebaseerd op een algoritme. Dit algoritme herkent vanzelf patronen in 
datgene wat jij interessant vindt; dat laat je zien middels een reactie, een ‘like’, 
of een ‘share’. Het algoritme is dus voor iedere gebruiker verschillend, maar 
het stuurt wel je feed aan. 

 

De grote spelers 

Uiteraard kennen we de grootste spelers op het gebied van social media: 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, YouTube en Pinterest. Ieder 
platform is uniek op zijn eigen manier, en dat biedt dus kansen voor ieder type 
bedrijf dat gebruik wilt maken van social media als marketingmiddel. 

• Facebook:  
Is het het allergrootste social media platform ter wereld.  In de feed van 
Facebook kunnen zowel gebruikers als organisaties berichten plaatsen in 
de vorm van tekst, video, afbeeldingen, links naar websites, et cetera. 

89% van de 20- tot 39-jarigen gebruiken Facebook. Opeenvolgend is de 
doelgroep 15-19 jaar met 80%. Opvallend: het gebruik van Facebook 
onder jongeren is gedaald van 88 naar 80%, maar forst gestegen onder 
80+ers van 46 naar 61%. 

• Instagram: 
Op Instagram draait het om foto’s. Je kunt er niets plaatsen zonder een 
grote foto toe te voegen, die het volledige mobiele scherm in beslag 
neemt. 
 
Instagram is dan ook voornamelijk gebouwd voor mobiel gebruik. Meer 
dan bij Facebook werkt Instagram met ‘hashtags’: je zoekt op bepaalde 
thema’s of onderwerpen die je interessant vindt, en daar plaats je je 
foto dan ook bij als die relevant is aan dat thema. 
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Sinds een tijdje hanteert Instagram ook profielen voor organisaties en 
bedrijven. Adverteren via Instagram gaat echter via dezelfde omgeving 
als van Facebook - het is immers van dezelfde eigenaar, Mark 
Zuckerberg. 
 
Instagram is vooral populair onder de jeugd. Het kent eigen 
‘communities’. Denk aan mommy- en food-bloggers, fitgirls, 
wereldreizigers. Als je veel volgers hebt, valt er zelfs behoorlijk wat geld 
te verdienen met een “insta post”. Volgens het onderzoek ligt het 
gebruik in de categorie 15-19 jaar het hoogst: 66% gebruikt Instagram. 
Opgevolgd door 20-39 jaar, daarvan gebruikt 35% het platform. 
 
 

• LinkedIn: 
LinkedIn is hét sociale netwerk voor professionals. Hier kom je niet voor 
het delen van leuke weekendfoto’s of voor evenementen, maar om je 
professionele netwerk te bereiken. Met al je zakelijke contacten kun je 
een ‘Connectie’ maken, om up to date te blijven van elkaars updates en 
interessante vermeldingen. 
 
Op LinkedIn vind je relatief weinig jeugd en senioren. Hier kom je met 
name de ‘werkende’ en solliciterende bevolking, tussen de 20 en 40 jaar. 
 
 

• Twitter 
De afgelopen jaren heeft het platform flink geleden, als we het hebben 
over het aantal actieve gebruikers. Toch blijven de echte fanatiekelingen 
actief. Je zou kunnen zeggen dat dat het platform alleen maar ten goede 
komt. 
 
Op Twitter mag je in 280 tekens zeggen wat je wilt. In de feed staan dus 
allerlei korte berichtjes, met name over nieuws en evenementen. 
Twitter is hét kanaal om bijvoorbeeld een sportwedstrijd te volgen, en 
alles wat anderen erover te zeggen hebben, of interactie te creëren 
tijdens een evenement. Je kunt ook foto’s en links delen, waardoor het 
voor bedrijven maar vooral media erg interessant is en blijft. 
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De cijfers van Twitter dalen al een tijdje. De categorie 20-39 jarigen is 
hier nog het meest aanwezig; hiervan gebruikt 25% het social kanaal. 
Hierna komt de doelgroep 15-19 jaar met 23%. Veel journalisten en 
media maken nog gebruik van het platform. Daarom kan Twitter erg 
geschikt zijn als PR-middel. 
 

• Snapchat  
Snapchat is hét kanaal van het moment voor jongeren. Er is geen social 
medium dat zó hard is gegroeid als Snapchat.. Dagelijks worden er meer 
dan 750.000.000 Snaps verstuurd! 
 
Wie dus een jonge, unieke doelgroep wilt bereiken, moet aan de slag 
met Snapchat. Bedrijven worden er echter wel nauwelijks gevolgd - het 
is echt een platform voor personen. Daarom is het eigenlijk alleen 
interessant om te adverteren op Snapchat, wil je er met je bedrijf mee 
aan de slag. 
 
Snapchat is een echt jongerenplatform. 67% van de 15-19 jarigen 
gebruikt Snapchat. Gevolgd door 25% van de 20-39 jarigen. 
 

• You tube 
is de op één na meest bezochte website in de wereld. Het platform is 
enorm gegroeid sinds de oprichting ervan - en al helemaal na de 
overname door Google. 
 
YouTube is er voor het delen van video’s. En het wordt steeds 
makkelijker om goede kwaliteit video’s te maken - en we worden er 
steeds beter in -, waardoor de hoeveelheid user generated content op 
YouTube enorm toeneemt.  
 
Op YouTube is de jeugd erg actief, maar ook volwassenen maken gretig 
gebruik van het medium. Voor bedrijven biedt YouTube een interessante 
manier om leuke en interactieve content te maken en te delen - plus, je 
kunt er ook uitstekend op adverteren. 
 
86% van de 15- tot 19-jarigen gebruikt YouTube. Kinderen jonger dan 15 
jaar zijn ook al erg goed te bereiken op dit platform. Opeenvolgend is de 
doelgroep 20-39 jaar met 72%. 
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Know, like, trust oftewel, wat levert het op 

Social media levert vooral aanwezigheid en zichtbaarheid op bij je community 
(know).  Het is dé manier om ze te bereiken, met wat voor boodschap je dan 
ook heb. 

Social media is het midden van drie belangrijke onderdelen van je 
communicatie naar buiten. En deze drie punten moet je ook goed voor ogen 
blijven houden vanaf het moment dat je start met social media: 

• Marketing: jouw doelgroep volgt je niet voor niets. Je weet dat ze merk, 
producten, diensten of content interessant vinden. Deel dus waar ze op 
zitten te wachten: artikelen,, aanbiedingen… Et cetera. (lik)  

• Customer service: je social media-kanalen zijn ook dé plek waar je 
doelgroep contact met je opneemt als ze een vraag of een klacht 
hebben. Dat moet je goed monitoren, want vaker wel dan niet komen 
die klachten openbaar op je pagina te staan. 

• Public relations: zodra je nieuws hebt, zijn je social  media kanalen dé 
plek om het te delen. 

Daarnaast is er nog een vierde punt, en dat is social proof (trust).    Bij je 
aankoop wil je kiezen voor een merk dat populair is (dus betrouwbaar), of 
waar veel goede recensies over zijn, vanwege de kwaliteit of het design. Die 
social proof of trustfactor herken je aan de engagementcijfers op bv de 
berichten van deze pagina: het aantal likes, shares, comments, pins, retweets… 
Noem maar op. 

Ook in de groeiende influencer marketing is deze trustfactor heel belangrijk. 
Heeft iemand duizenden volgers op Twitter en LinkedIn? Die mensen hebben 
niet voor niets een groot bereik: ze vertellen iets boeiends! 
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11	grootste	fouten	op	sociale	media	
 

1. Verwachten dat je je aanbod direct kunt verkopen op de sociale 
media 

2. Slechte titels 
3. Te weinig gratis content 
4. Te weinig gericht op de specifieke klant 
5. Te veel alleen maar verkopen/ teveel promotie 
6. Te weinig het verlangen aanspreken 
7. Te weinig benoemen wat je oplost. 
8. Te weinig hoop scheppen 
9. Teveel andere afleidende berichten plaatsen 
10. Geen oproep tot actie en de opt-in ontbreekt, er is geen 

connectie met je mailinglijst 
11. Geen strategie om iets aan te bieden 

 

13	tips	om	klanten	te	krijgen	via	sociale	
media	

 
1. Deel vooral gratis informatie 
2. Laat zien dat je een expert bent 
3. Ga in dialoog met je klanten, stel vragen 
4. Vertrouw op de kracht van herhaling 
5. ‘Geef’ vooral: 80% geven – 20% verkopen 
6. Post regelmatig berichten en content 
7. Wees duidelijk en concreet, zorg dat het in één oogopslag helder 

is 
8. Bekijk wat je doet door de ogen van de klant 
9. Houd je zakelijk pagina helder 
10. Gebruik goede titels en kies goed beeldmateriaal.  Kies ook voor 

de goede formaten 
11. Laat jezelf zien maar wel gericht op de transformatie die de klant 

wil maken 
12. Maak je eigen strategie, maak daarin keuzes 
13. Werk met filmpjes en zet er ondertitels bij 
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Facebook		
Voor	wie?	
 

Facebook is het grootste social media platform ter wereld.  Het richt zich zowel 
naar gebruikers als naar organisaties en berichten kunnen geplaatst worden in 
de vorm van tekst, video, afbeeldingen, links naar websites, etc. 

De facebookgebruiker bevindt zich voornamelijk in de groep van  20- tot 39-
jarigen en wordt zowel privé als zakelijk ingezet. 

Hoe	werkt	het?	
 

Je hebt persoonlijke en zakelijke pagina’s. 

Op je persoonlijke pagina: 

• Deel je persoonlijke dingen 
• Deel je dingen over je werk 

 
Je persoonlijke pagina is zichtbaar voor alle connecties waarmee je bevriend 
bent.  Dat kunnen er maximum 5000 zijn.   

Tip: Zorg dat er een goede link is naar je zakelijke pagina 

Een bedrijfspagina is altijd gekoppeld aan je persoonlijk profiel en maak je dus 
ook van daaruit aan.   
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Bedrijfspagina’s	
 

Een bedrijfspagina op facebook heeft een aantal voordelen: 

1. Je kan werken met verschillende administrators waardoor anderen dus 
jouw berichten kunnen plaatsen 

2. Het heeft uitgebreide statistieken waardoor je kan zien wat een bericht 
gedaan heeft: hoeveel likes, hoeveel deelacties, hoeveel commentaren.  
Het  is interessant om iedere 6 maanden eens onder de loep te nemen 
om zo te zien welke soort posts het goed en waar je nog marges hebt.  
Er zijn genoeg mensen online die je hiertoe kunnen inspireren met hun 
gratis tips.  Kijk bv eens naar Gerrit Vromant of via deze link: 
https://www.gerritvromant.be/hoe-je-je-facebookposts-beter-maakt-
dankzij-een-content-analyse/ 
Zo kan je bij de statistieken zien wanneer je connecties meest online 
zijn. 

3. Het kan een onbeperkt aantal volgers hebben 
4. De pagina is voor iedereen zichtbaar, ook als de persoon je nog niet 

volgt 
5. Je kan adverteren en berichten promoten. 

 

Tips voor een goede bedrijfspagina:  

• Maak een goede header, als het kan met je tagline erin verwerkt 
• Zorg voor een heldere call to action 
• Deel regelmatig en vooral tips en content 
• Deel je aanbod, maar verwacht geen grote respons 
• Plaats heldere berichten 

 

De sjablonen van de facebookpagina’s zorgen ervoor dat bedrijven nog beter in 
contact kunnen komen met relevante mensen.    
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Plaatsen	van	een	statusupdate	
 

De lay-out bij het plaatsen van een statusupdate ziet er zo uit: 

 

 

• V&A starten. Met deze functie stel je jezelf voor als bedrijf en kan 
iedereen vragen stellen. Bedoeling hiervan is om interactie uit te lokken 

• Tickets voor evenementen. Voeg een evenement toe en laat mensen 
doorklikken naar een evenementenpagina om tickets aan te kopen. 

• Routebeschrijving toevoegen. Voeg een routebeschrijving toe aan jouw 
post op Facebook. Wanneer mensen hierop doorklikken krijgen ze een 
digitale kaart te zien met de wegomschrijving naar jouw fysieke locatie. 

• Plaats een vacature. Nieuw op Facebook is dat je als bedrijf potentiële 
werknemers kunt aantrekken door een vacature te plaatsen. 

• Aanbieding/korting. Gebruik deze knop om een product of dienst – 
tegen korting – in de kijker te zeggen. 

• Lijst. Dit kun je vergelijken met een  ‘bucketlist’ met mogelijkheden die 
je graag wil voltooien. Bedoeling is dat mensen hierop reageren. 
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Ook bij het plaatsen van een statusupdate zijn er vernieuwde mogelijkheden: 

 

Je kan er voor kiezen om foto’s/video’s toe te voegen aan het dagelijks 
verhaal op jouw pagina of content te delen op Instagram. Op Instagram kan je 
alleen maar foto’s en video’s posten en geen evenementen bijvoorbeeld. 
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Première? 

Bij het opladen van een video heb je een nieuwe functie namelijk ‘premiere’. 
Met deze functie kan je ervoor kiezen om bestaande content als live video uit 
te zenden: 
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Vier	soorten	posts:	
 

1. Entertain 
Mensen gebruiken geen sociale media om reclame te zien, maar om te 
ontspannen, tijd te verdrijven of zich bezig te houden. Pas je post daarop 
aan en breng entertainende en luchtige posts die te maken hebben met je 
sector. Wat humor doet het altijd goed.  

2. Inspire 
Hoe meer positieve gevoelens mensen beleven wanneer ze met jouw merk 
in contact komen, hoe beter. Dat kan een inspirerende quote zijn, maar 
evengoed een heel positieve recensie die je net hebt ontvangen van een 
klant.  

3. Educate 
Jij bent de expert, jij hebt kennis die je publiek wil te weten komen. Deel 
dus stukjes van je kennis om je expert-status kracht bij te zetten. Maar 
maak het niet te moeilijk, natuurlijk. Probeer je berichten te focussen rond 
1 concreet thema en breng dit op een verstaanbare manier.  

4. Convince 
Je Facebookpagina is een onderdeel van je marketing. Dus ja, je mag er ook 
af en toe wat op verkopen. Let wel dat de sales-berichten niet te vaak 
voorkomen, en maak er ook geen “platte commerce” van. 

 

Wissel deze posts af voor een goed resultaat! 
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Stel	jezelf	volgende	vragen	bij	het	posten	van	je	bericht		…	
 

• Als ik deze zou zien passeren (maar dan van iemand anders), zou ik hem 
dan zelf leuk vinden? 

• Wat spreekt mij aan in de tekst? In de afbeelding? In de video? In de 
link? 

• Welk type post werkt doorgaans het beste voor mij (een foto, video of 
link)? 

• Is de tekst aangenaam om te lezen? Zowel naar lay-out als naar de sfeer 
en de toon die het uitstraalt? 

• Is de afbeelding aantrekkelijk? Valt hij op? 
• Geeft deze post een goed beeld van mij of mijn bedrijf? 
• Geeft deze post weer wat mensen van mij kunnen verwachten? 
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De	perfecte	advertentietekst	
 

De perfecte advertentietekst bevat volgende ingrediënten: 

1. Stopper 
Zorg voor een sensationele eerste 2 regels van je advertentietekst.  Mensen 
zijn altijd op zoek naar sensatie. Denk aan: wie is er vreemdgegaan, of is de 
buurvrouw al bevallen? 
De lust naar sensatie is menselijk. Voedt deze honger met een intro van je 
advertentie waar je doelgroep van smult. Benoem een opvallende situatie of 
een bijzonder resultaat (positief of negatief). Denk altijd aan je doel: jouw 
potentiële klant moet stoppen met scrollen om jouw tekst te lezen. 
 

2. Pijn of Plezier 
Zodra je de aandacht te pakken hebt, ga je dieper in op de inhoud.  Mensen 
lezen het liefst content dat als een verhaal geschreven is.  Dit noemt men ook 
wel story-telling. Schrijf het verhaal van een probleem dat door jouw 
dienst/product is opgelost, of juist een situatie van iemand die enorm 
geholpen is door jouw product of dienst. 
 
 

3. Aanbod 
Maak een bruggetje naar je aanbod. Vertel wat je organiseert of verkoopt. Is 
dit een webinar?  Schrijf over de inhoud ervan. Verkoop je een product? 
Beschrijf de voordelen die mensen zullen ervaren, wanneer zij dit product 
kopen. 
 

4. Call-to-action 
Roep je doelgroep op om de gewenste actie te ondernemen. Het is niet erg om 
de link naar je landingspagina of website tevens in je advertentietekst op te 
nemen. 
 

 

 



18 
 

Vergroot	je	bereik	op	facebook	met	deze	tips	
 

1. Ga live op facebook.  Wil je echt scoren, ga live via een Q&A , 
beantwoord vragen waar je doelgroep mee zit en je zal automatisch veel 
respons krijgen.  Hierbij inhaken op de actualiteit geeft nog een extra 
boost 

2. Laat facebook weten voor wie het bericht is 
3. Post vaak en op verschillende tijdstippen 
4. Stel een vraag en laat interactie ontstaan.  Mensen kunnen niet niet 

antwoorden, ook al is het maar in hun hoofd dat ze de vraag 
beantwoorden. 

5. Gebruik foto’s (1200 pixels breed is ideaal en een png bestand!) en zorg 
dat er personen op staan.  Weet dat als je zelf foto’s maakt, je je camera 
best in de breedte houdt, anders is je formaat niet goed.  Foto’s kan je 
aanpassen in picmonkey (heel goedkope en gebruiksvriendelijke tool).   

6. Video’s krijgen voorrang!  Dit heeft te maken met de strijd die FB is 
aangegaan met youtube.  Youtube is niet alleen gekend voor zijn video’s, 
maar ook omdat het een goede zoekfunctie heeft.  Iedereen die FB 
video’s plaatst krijgt veel bereik.  Video’s met ondertiteling doen het 
merkbaar nog beter dan een gewone video.  Maak de video’s niet te 
lang, maximum minuten.  Je moet hem uploaden naar facebook, dus 
geen youtube link maken anders wordt je weer afgestraft.  

7. Geef tips! 
8. Doe eens een spelletje, mensen spelen graag mee 
9. Deel een link, naar je blog, of je andere mediakanaal. 
10. Doe een wedstrijd: like en win werken steeds….  Overwin je stemmetje 

in je hoofd ;).  Je marketing is immers voor je publiek.  Als je publiek het 
leuk vindt, dan doe het maar. 

11. Geef iets weg, dat is heel sociaal en werkt op de sociale media! 
12. Vraag om hulp…  
13. Geef je fans het podium, deel zaken van je klanten, je marketing hoeft 

niet altijd over jou te gaan.  Het moet over je publiek gaan.  Iedereen 
denkt: what’s in it for me.  Nodig je klanten uit om  hun bedrijf in de 
kijker te zetten.  Daarmee krijg je veel vertrouwen van mensen 

14. Haal inspiratie in je groepen, dat is het allerleukste van fb.  Het komt 
tegemoet aan ons natuurlijk verlangen om ergens bij te horen.  Stel dat 
je publiek ‘ouders zijn’, wordt dan lid van groepen waar je publiek zit, 
waar die ouders zitten.  Ga daar netwerken, daar worden vragen 
gesteld, daar kan je mensen helpen.   
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Vooruit	plannen,	maak	je	eigen	systeem	
 

Zorg dat je altijd een notitieboekje bij de hand hebt.  Als je iets leuks bedenkt 
dan kan je het meteen opschrijven.  Of vragen die je klant stelde die je kan 
aanwenden voor je promotie: schrijf ze op.  Doe je dat niet meteen ben je 
meestal kwijt of vergeten tegen dat je thuis bent.  Je kan ook met een app 
werken op je telefoon waar je het kan inspreken zodat je het later kan 
uitwerken.   

Zet dan al die dingen in je marketingplannen.  Dat is een excellbestand, 
verdeeld in de dagen van de maand, eventueel in de thema’s.  Zo zet je al die 
ideetjes in je excellbestand en dan kan je dat inplannen.  Neem bv iedere 
maandagmiddag voor je fb marketing en werk al die zaken uit en plan ze in,  in 
facebook.  Je publiceert hem dus niet meteen, maar plant hem in.  Op zo’n 
manier heb je een heel rijtje ingeplande berichten.  Dan hoef je niet meer 
iedere dag naar FB te gaan, want het kost alleen maar tijd en zorgt voor 
afleiding. 

Dit systeem, zorgt ervoor dat je vol kan houden.   
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Adverteren	
 

Op alle sociale media kan je betaalde advertentiecampagnes inzetten.    Denk 
vooraf na  

• over de verspreiding van jouw advertentietekst 
• Welke doelgroep krijgt deze onder ogen? 
• Hoeveel budget krijgt je advertentie? 
• Voor welk doel ga je jouw advertentie optimaliseren? 

 
Eén en ander is misleidend hierin.  Zo denkt men vaak dat als een advertentie 
veel likes en deelacties kreeg, het een goede advertentie was.  Maar wat je wil 
is een doorstroom naar je website, of je wil er klanten mee bereiken.  Dat is 
nog iets anders dan likes en deelacties.   
 
80% van jouw doelgroep op Facebook krijgt echter je  gepromote Facebook 
bericht NIET te zien.  Hoe komt dat?  Facebook weet wie in het verleden vaak 
berichten van jou heeft geliket, erop heeft gereageerd en ze hebben gedeeld.  
Daarom laat Facebook jouw gepromote bericht aan zo’n 20% van jouw 
ingestelde doelgroep zien die op basis van hun verleden de grootste kans 
hebben dat zij opnieuw interactie aan zullen gaan. 
 
Vaak zijn dat die mensen die hun tijdlijn vol hebben staan met zogenaamde 
"like, share & win-acties", of uit sympathie veel liken en delen.  Deze mensen 
zijn heel waardevol voor je niet gepromote berichten, maar het doel van je 
gepromote berichten is echter om leads te hebben. 

Toelichten hoe je dat kan omzeilen gaat voor deze module te ver, maar we 
adviseren je zeker om experts hierin te volgen.  Mark Bongers, Gerrit Vromant, 
Anna Raaymakers,… 
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LinkedIn	
Wat	kan	LinkedIn	voor	jou	betekenen?	
 

LinkedIn is een sociale netwerksite voor professionals.  Vandaag gebruiken 
miljoenen mensen LinkedIn om relaties op te bouwen met interessante 
professionele en/of zakelijke contacten.   

LinkedIn is veel zakelijker dan facebook.   Toch laat je ook hier jezelf zien en 
willen mensen relaties opbouwen.  Wees dan ook vooral jezelf maar met een 
zakelijke insteek.  Eens je LinkedIn bewust en met een strategie inzet in je 
marketing zal je merken dat het een krachtige tool is. 

Het is een goed platform voor 

• Banen 
• Netwerkvergroting (zakelijk maar ook privé) en netwerk onderhouden 
• Profilering/branding 
• Om gevonden te worden 
• Expertstatus opbouwen 
• Mailinglijst laten groeien 
• Leads aantrekken en benaderen (je kan hierbij gebruik maken van gratis 

faciliteiten van LinkedIn) 
• Kennis delen => autoriteit claimen.     
• Je omzet te vergroten 

 

In Nederland gebruiken 7 miljoen mensen LinkedIn, dat betekent 75% van de 
beroepsbevolking.  In België is dat 2.7 miljoen oftewel 55% van de 
beroepsbevolking. ( Belangrijk om te weten is dat LinkedIn door 65% van de 
gebruikers mobiel wordt gebruikt.  Hou daar dus rekening mee als je je profiel 
maakt) 

Via LinkedIn trek je 4x meer leads aan dan via facebook of twitter 

Toch bevat het vaak een drempel om er mee aan de slag te gaan.  Jammer 
want het heeft veel opportuniteiten.  Wij lichten hieronder de basis toe, maar 
er is voldoende online aanbod om jezelf hier nog meer in te verdiepen.   
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De	mogelijkheden	van	LinkedIn:		

1. Profileren 
2. Online netwerking 
3. Klanten/leads binnenhalen 

 

1. Profileren	
 

Door middel van je profiel kan je je autoriteit claimen.  Geef daar dus 
voldoende aandacht aan!  Je profiel moet immers onderbouwen hoe je aan die 
kennis bent gekomen.  Op dit moment heeft slechts 51% een 100%ingevuld 
profiel.  Toch heb je een deskundig profiel nodig, wil je optimaal gebruik 
maken van de mogelijkheden van LinkedIn.   

Eens je je profiel in orde hebt staan leg je de nadruk op je zichtbaarheid.  Dit 
betekent dat je kennis gaat delen binnen je expertise en dit kan dmv blogs of 
berichten.    

Daarnaast is het goed om stil te staan bij je vindbaarheid door die 
zoekwoorden te gebruiken die voor jou het meest interessant zijn.  Via google 
en/of tagomatic kan je nagaan welke zoekwoorden je kan gebruiken en hoe 
vaak er op die zoekwoorden wordt gezocht voor jou specifieke dienst.   

Weet dat LinkedIn bij zoekopdrachten hoger scoort dan je eigen website!  
Hoe beter je profiel is ingevuld hoe beter vindbaar in google! 

Je LinkedIn profiel is een dynamisch iets, blijf er dus op regelmatige basis 
mee bezig 
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Je	profiel		
 

Je profiel (= 6 knopje op de zoekbalk bovenaan) 

 

 

 

Blok 1: Foto’s, info, verkorte salespitch en summary  

Het eerste blok kan je bewerken door op het potloodje te klikken.  (zie groen 
pijl hierboven) 

Dan krijg je onderstaand scherm.   
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1. Plaats een achtergrondfoto 
 

Je achtergrond foto moet laten zien wat je doet.  Het is mooi om deze foto 
consistent te maken met je website of te kiezen voor een foto van jou in actie.  
Wil je er graag nog je logo of tekst aan toevoegen, gebruik dan 
werkingsprogramma’s als www.canva.com.  Het best plaats je je logo aan de 
rechterkant.    Daarnaast is het formaat van de foto ook belangrijk: bij voorkeur 
bij voorkeur 1584 X 396 pixels. 

Het is goed om te checken hoe de foto overkomt op je telefoon, want dat kan 
variëren. 

 

2. Een goede profielfoto 
 

Een goede profielfoto is een zakelijke foto die zorgt voor herkenbaarheid.  Het 
is met deze foto dat de eerste indruk wordt gemaakt, dus ga voor kwaliteit.  
Zorg voor een foto waarbij je in de camera kijkt want zo maak je meteen 
contact met de bezoeker van je profiel.  

 Je kan de zichtbaarheid van je foto op openbaar zetten, zo kunnen ook 
mensen die nog geen connectie met je hebben je profielfoto zien.  Als je dit 
niet doet vinden ze wel je naam, maar krijgen een grijs vlak bij de foto te zien.  
Wat minder uitnodigend is.  Openbaar zetten doe je via je instellingen & 
privacy in je account (dus klikken op je foto in de zoekband bovenaan).     

 

3. Je kopregel is een professionele verkorte salespitch! 
 

Zorg dat hier komt te staan: 

• Wie/wat je bent 
• Wat je doet 
• Voor wie 
• Met welk resultaat 
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4. Je uitgebreide salespitch doe je met je samenvatting en je 
werkervaring 

 

Hier kan je dieper ingaan op de aspecten van je verkorte salespitch.  Doe dit 
uitgebreid! 

Voeg ook zeker je telefoonnummer en e-mailadres toe, zodat 
geïnteresseerden meteen contact met je kunnen opnemen. 

 

 

5. Werk met actieve links en media bij je werkervaring en 
samenvatting 

 

In LinkedIn zijn url’s niet aanklikbaar.  Dit kan je echter omzeilen door je 
website toe te voegen aan je samenvatting of werkervaring.  Zo kunnen 
mensen toch meteen doorklikken.  Je kan hier ook foto’s, pdf’s of video’s 
toevoegen waardoor je profiel visueler en dus aantrekkelijker wordt. 

Je kan drie websites toevoegen!  Dus kan je ook de link toevoegen naar je 
gratis weggever.   

 

6. Contactgegevens 
 

Klik in dit blokje op contactgegevens weergeven en vul daar alle vakjes in.  
Hier kan je drie websites weergeven  (of je website en de pagina met je 
weggever).    Vul ook zeker je verjaardag in als je dat wil, want als mensen je 
feliciteren kan dat weer een opening geven om met elkaar in gesprek te 
gaan.  Check bij je naam of je je LinkedIn naam al geclaimed hebt.  Zie je 
daar nog cijfers en streepjes staan dan is dat nog niet gebeurd.  Verder 
vertellen we je nog hoe je je naam kan claimen en dus professioneler kan 
overkomen. 
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Blok 2: dashboard 

 

 

Op je dashboard kan je zien hoeveel mensen je profiel bekeken, je artikelen 
bekeken en hoe vaak je vermeld werd in zoekopdrachten.   

Verder kan je er ook aangeven of je advies wil geven aan mensen en bepalen 
aan wie  (knopje carrièreadvies) 

Ben je op zoek naar een carrièreswitch moet je zeker je interesses aangeven 
onder het knopje carrière-interesses) 
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Blok 3: artikelen 

De nieuwe marketing en het nieuwe model van samenwerken steunt op het 
delen van je kennis.  LinkedIn is bij uitstek geschikt hiertoe.   

Klik op “alles weergeven” en je ziet de drie categorieën van waaruit je kennis 
kan delen. 

1. Artikelen.  Hier zie je een overzicht van al je geplaatste artikelen.  Sta je 
niet meer achter een eerder geplaatst artikel dan kan je het hier ook 
verwijderen.   

2. Bijdragen: dit zijn je posts die je gemaakt hebt 
3. Alle activiteiten: hier zie je alles wat je geliket hebt van anderen of 

waarop je gereageerd hebt.   
 

Hoe je zelf een artikel, post, video, foto kan delen komt verder aan bod.   

 

Blok 4: ervaring 

Het is beter om je werkervaring uit te schrijven in tekst.  Zo maak je duidelijker 
wie je bent en wat je doet.   

Door media op te nemen in dit blok maar je je profiel terug visueler.   

Wil je de grijze vakjes aan de zijkant weg dan is het goed om een bedrijfspagina 
te maken.  Alle info over hoe je dat doet vind je via: 
https://www.LinkedIn.com/help/LinkedIn/answer/710 

Zo kan je je logo zichtbaar maken ipv het grijze vakje. 

Besteed voldoende tijd aan dit blok want het wordt volledig uitgeklapt als 
mensen op je profiel komen.   
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Blok 5: Opleiding 

Ook dit blok wordt volledig getoond, dus kijk welke opleiding je eerst wil zetten 
(meest relevante!)  Vul dit ook aan met relevante bijscholingen. 

 

Blok 6: Vaardigheden en onderschrijvingen 

De vaardigheden kan je zelf invullen.  Op basis van je profiel worden suggesties 
gedaan.  Eens ze ingevuld zijn kan je ze in volgorde van belangrijkheid zetten.   

Belangrijk om te weten is dat anderen jouw vaardigheden moeten 
onderschrijven.  Dat doen ze niet zomaar, vaak moet je er naar vragen.  Het is 
de moeite om er naar te vragen want juist doordat vaardigheden 
onderschreven worden verhoog je je trustfactor. 

 
 
Blok 7: Aanbevelingen 

Hoe meer aanbevelingen van goede kwaliteit hoe meer impact.  De 
geloofwaardigheid van je expert-status neemt namelijk fors toe op deze 
manier.  Zorg er dus voor dat er voldoende staan én dat ze actueel zijn.  Durf 
dus mensen zelf te vragen een aanbeveling over je te schrijven! 

 

Blok 8: Interesses 

In dit blok zie je welke groepen of influencer je volgt.   

 

Je kan zelf nog profielonderdelen toevoegen door op de blauwe balk te 
klikken aan de rechterkant.  Als ze relevant zijn, zeker doen! 
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2. Online	netwerken	
 

Eens je profiel in orde staat ben je klaar om te netwerken.   

Warme contacten en netwerking zijn de beste manieren om leads binnen te 
halen, dus om klanten aan te trekken.  Echter, live netwerken (old school 
netwerking) neemt veel tijd in beslag en is niet altijd even leuk om te doen.  
LinkedIn geeft de mogelijkheid om te investeren in online netwerking.  Zo kan 
je online het vertrouwen winnen van mensen, wat je veel energie en tijd zal 
besparen.  Het online netwerken kan je offline verder zetten.  Beide methodes 
versterken elkaar enorm. 

Online netwerking gaat snel: als mensen reageren op je berichten,  wordt jouw 
bericht daardoor ook in hun netwerk getoond.   

 

Voordelen	van	online	netwerken:	
 

• Kost weinig tijd 
• Actueel 
• Doelgericht: je kan zelf bepalen wie je wil bereiken en met wat 
• Regelmaat 
• Effectief 
• Opvolging 

 

Wist je trouwens dat 80% van de verkopen plaatsvindt tussen het 5e en het 
12e contact? 
Wist je dat de grootste fout is om meteen te willen verkopen? 
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Hoe	kun	je	contacten	onderhouden	
 

• Reageer op berichten van je netwerk 
• Stuur persoonlijke connectieverzoeken 
• Reageer op werkjubilea en verjaardagen 
• Stuur persoonlijke berichten 
• Stellen ze een hulpvraag, help ze dan verder met je kennis 
• Deel je netwerk met andere connecties 
• Onderschrijf de vaardigheden van connecties of schrijf aanbevelingen 

voor hen 
• Reageer op hun reacties onder jouw update of blog 

 

Op die manier zorg je ervoor dat het online netwerken persoonlijk is en dat is 
belangrijk om te kunnen bereiken wat je ermee wil bereiken. 

De meeste mensen sturen je een verzoek zonder persoonlijk bericht.  Jammer!  
Weet dat jij zelf een bericht kan terugsturen zonder dat je daarom meteen het 
connectieverzoek accepteert.  Zo kan je informeren waarom iemand wil 
connecteren en uitzoeken wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.   

 

Je	autoriteit	claimen	en	jezelf	profileren:	hoe?	
 

1. Via je profiel 
Ø Kennis en ervaring 
Ø Updates en blogs 
Ø Eigen taal spreken en je doelgroep bereiken 
Ø Aanbevelingen krijgen 
Ø Je connecties: die zijn goud waard!  (juist hierom is je basisprofiel 

belangrijker dan je bedrijfsprofiel omdat je met je basisprofiel kunt 
connecteren terwijl je met een bedrijfsprofiel enkel volgers hebt) 

Ø Je salespitch in de kopregel en de samenvatting! 
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2. Via je zakelijke pagina 
Ø Het voordeel van een zakelijke pagina is dat je je logo kunt toevoegen 

en dus aan branding kunt doen.  
Ø Je wordt vindbaar op bedrijfsnaam 
Ø Je volgers (ipv connecties) en die moet je opbouwen door actief te 

delen 
Ø Kan dienen als etalage van je bedrijf 
Ø Van hieruit kan je niet bloggen 
Ø Wel kan je statistieken bijhouden 
 

3. Via video 
Ø Goed voor je zichtbaarheid 
Ø Moet goede content bevatten 
Ø Mensen leren je kennen (met meerdere hun zintuigen!) 
Ø Dit verhoogt de trustfactor 
Ø Je kan video delen direct vanaf je computer 
Ø Doe het niet via you tube want dat wordt afgestraft bij LinkedIn.   
Ø LinkedIn heeft zelf nativevideo als tool: Aan het blokje op uw 

LinkedIn-pagina waarmee u tekst en beelden deelt, is het icoon van 
een videocamera . toegevoegd. Klik er op en selecteer de video 
opgeslagen op uw computer.  Kies het vierkante videoformaat en 
vergeet vooral je ondertitel niet, want LinkedIn is een stil medium, de 
meesten bekijken video’s zonder geluid. 

Ø Je krijgt meteen inzicht in wie er kijkt! 
 

4. Via LinkedIn groepen 
Op basis van interesses kun je groepen volgen.  Een tijdlang kwamen de 
discussie niet meer in je tijdlijn te staan, maar binnenkort komt daar 
weer verandering in.  Weet dat er soms een dag tussen kan zitten voor 
het op je tijdslijn verschijnt.  Dit heeft te maken met het feit dat LinkedIn 
op dat vlak nog niet dezelfde reactiesnelheid heeft als facebook én soms 
moeten groepen het ook nog goedkeuren.   
 
Wil je werken met een een geheime groep (in het kader van bv een 
training), dan kan dit ook binnen LinkedIn. 
   

Als je meer dan 500 connecties hebt heb je volgens LinkedIn de magische grens 
bereikt.  Tenminste: als ze relevant zijn.   
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6	manieren	om	je	bereik	te	vergroten	
 

1. Zichtbaarheid 
Verhoog je zichtbaarheid met updates en blogs. 
Hou rekening met het algoritme van LinkedIn. 

a. Update met alleen tekst 
b. Update met alleen foto 
c. Update met video 
d. Update met externe site: deze wordt afgestraft door facebook.  

Hoe los je dat op? 
Plaats de link naar je website niet in je berichtje zelf maar 
plaats het onder je bericht in de reactie.  

e. Update met blog: niet linken!  Dat wordt ook afgestraft.   
 

2. Spam/geen spam 
LinkedIn ziet je bericht en eventueel toekomstige berichten als spam als: 

a. Mensen je bericht verbergen 
b. Mensen je ontvolgen 
c. Je bericht als spam wordt gerapporteerd 

Als dat gebeurt bij een bericht van jou, dan wordt het eruit gegooid.  Dit 
heeft niet met één persoon te maken, maar als het te vaak gebeurt dan 
zakt je zichtbaarheid. 

Wat krijgt hogere zichtbaarheid? 

a. Je bericht wordt geliket 
b. Er komt een reactie op je bericht 
c. Het bericht wordt gedeeld 

 
3. Het verschil tussen bedrijfspagina en eigen tijdslijn 

Berichten op je bedrijfspagina komen enkel bij je volgers terecht 
Berichten op je tijdslijn bereiken al je connecties.   

4. Actief discussiëren in groepen 
 

5. Netwerk uitbreiden 
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6. Advertenties 
Om advertenties te kunnen plaatsen heb je een bedrijfspagina nodig 
Bedrijfspagina’s zijn gratis 
Vervolgens heb je een advertentieaccount nodig, deze maak je aan in de 
LinkedIn campagnemanager 
Bij advertenties betaal je per klik en de prijs varieert van €1 tot € 1.5 
 
Grote voordeel van advertenties: 
• Je onderscheidt je zelf 
• Je kan targetten op professie!  

En niet alleen op zoekwoorden.  Dit is meteen het grootste en 
belangrijkste verschil met facebook 

• Profielen zijn vaak up-to-date: het eerste wat we doen als we een 
nieuwe functie hebben is deze toevoegen.   

• Profielen worden vaak door de persoon zelf beheerd (in tegenstelling 
tot twitter en facebook die door de afdeling marketing wordt 
bediend) 

• Je kan ook je eigen bedrijfsvolgers uitsluiten bij je advertenties 
• Je kan ook op LinkedIn groepen targetten 
• Hoe warmer de doelgroep is hoe sneller ze zullen reageren 
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3. Klanten 
 

LinkedIn is het platform waarbij jij je kan onderscheiden van je concurrenten.  
Daarbij is het belangrijk (en ook mogelijk) dat je zelf in contact gaat met je 
potentiële klanten.   

LinkedIn net’werken’ betekent ook wel ‘werken’.    Het stopt niet met enkel je 
profiel in te vullen.  Het is belangrijk actief te zijn op LinkedIn om er het meeste 
uit te kunnen halen, te posten, te reageren, actief je netwerk te vergroten. 

Immers, Hoe groter je netwerk, hoe groter je bereik en dus hoe meer klanten 
je kan bereiken.   

Goed om weten is dat de conversie van je e-zine slechts  1% is.  Terwijl de 
conversie van je LinkedIn connecties 6% is.  Dat betekent 6 keer meer kans dat 
iemand in gaat op je aanbod.   

Krijg je dus een connectieverzoek, neem even de tijd om die persoon 
persoonlijke en bericht te sturen ipv van gewoon toe te staan.  Zo kan je 
meteen inschatten wat de reden van het connectieverzoek is en of deze 
persoon iets aan je diensten kan hebben.  Doe je zelf een connectieverzoek, 
licht dit dan even toe.   

Een hulpmiddel hierbij is je SSI oftewel je social selling index. 

 

SSI	
 

De Social Selling Index is een handige LinkedIn tool die je in een oogopslag laat 
zien hoe actief en betrokken je bent bij de mensen in je LinkedIn netwerk. Je 
kunt op vier onderdelen maximaal 25 punten per onderdeel scoren.  De Social 
Selling Index is een hulpmiddel om te zien wat het effect van je inspanning is. 

 

Je social selling index kan je vinden op LinkedIn.com/sales/ssi.  Het ziet er zo 
uit: 
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SSI	rang	bedrijfstak		en	SSI	rang	netwerk	
 

Rechts bovenaan zie je SSI rang bedrijfstak en je SSI Rang netwerk.  Beiden 
laten zien hoe goed je het doet tov netwerk. Een goed zakelijk netwerk is voor 
iedere professional van belang.   

SSI rang bedrijfstak bepaal je zelf via je profiel.  Deze score laat zien hoe jij 
scoort tov andere mensen in je bedrijfstak.   Deze moet zo laag mogelijk zijn, 
want zo ben jij de expert.   

SSI rang netwerk laat zien hoe ‘goed’ je bezig bent met online netwerken ten 
opzichte van anderen in je netwerk.  Hoe hoger deze is, hoe beter.   
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Je	SSI	is	gebouwd	op	deze	vier	pijlers:	
 

1. Je professionele merk creëren 
2. De juiste personen vinden 
3. Informatie uitwisselen 
4. Relaties opbouwen 

 
Hoe deze nu ophogen? 

1. Je professionele merk creëren doe je door: 
• Je profiel invullen 
• Extra media aan je samenvatting of werkervaring toe te voegen 
• Onderschrijvingen en aanbevelingen krijgen 
• Artikels en blogs posten 
• Nieuwe volgers krijgen via je content 

 
2. De juiste personen vinden: doel is om LinkedIn als database te gebruiken 

• Hoe vaak zoek ik en word ik gezocht en gevonden? 
• Hoe vaak bekijk je andermans profielen? 
• Word lid van groepen, maak jezelf zichtbaar in een nieuw netwerk 
• Bekijk de profielen van mensen die jouw profiel hebben bezocht.  

Breidt je netwerk uit 
 

3. Informatie uitwisselen met als doel je zichtbaarheid te vergroten 
• Hoe vaak deel jij content/berichten/blogs 
• Hoe veel interactie lokken jouw berichten uit 
• Hoe vaak reageer jij op berichten van anderen 
• Dit geldt voor berichten in je timeline en in groepen.   
 

4. Relaties opbouwen en netwerk vergroten 
• Aantal connecties (> 500 is de magische grens!)  
• Hoe groot is het netwerk van jouw connecties? 
• Welke influencers/experts zitten in je netwerk? 
• Hoe vaak hou je contact met je netwerk via je berichtenbox 
• In hoeveel groepen ben je actief? 
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Het	belang	van	zoekwoorden…	
 

Via je zoekwoorden leid je mensen naar je profiel/website/…  Hoe beter ze 
afgestemd zijn en hoe vaker ze ingezet worden, hoe beter je gevonden wordt.   

Waar plaats je je zoekwoorden nu het best? 

1. In de kopregel (wie, wat, voor wie + welk resultaat) van je profiel 
Wist je dat… 
Je kopregel slechts 120 karakters toestaat?   
Maar je met een Iphone of Ipad 100 extra karakters krijgt? 
 

2. Bij je werkervaring.  Deze schrijf je trouwens uit met tekst!   
In tegenstelling tot skills en summary wordt dit onderdeel volledig 
uitgeklapt.  Dus ideaal om hier veel zoekwoorden in te verwerken.   
 

3. Bij je skills 
Eén probleem: anderen kennen jou je skills toe.  Maar gelukkig kan je ze 
weghalen als ze niet passen.  Weet dat de bovenste drie altijd uitgeklapt 
staan, dus zet daar dan ook je belangrijkste skills neer.  Je belangrijkste 
zoekwoorden moeten in deze bovenste drie vaardigheden staan.   

4. Bij je summary: dat is helemaal bovenaan in je profiel.  Hier zie je echter 
ook maar de eerste drie regels van, dus denk goed na wat je daar wel of 
niet inzet.  Je wil immers graag meteen de aandacht van de lezer 
immers, toch? 

 

Focus op…  Je doelgroep!   
Praat in de taal van je doelgroep.  Richt alles zo in dat je doelgroep zich 
aangesproken voelt en zich herkent in wat je doet.   

Moeite met zoekwoorden?  Relevante zoektermen vindt u door gebruik te 
maken van oa: 

• Google Insight for Search 
• Google Analytics 
• Google webmaster tools 
• Google keyword tool 
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Ook via LinkedIn kan je meer zicht krijgen op zoektermen.  Hiervoor moet je op 
je dashboard kijken;   

Ga naar je profiel, kijk bij je dashboard.  Daar zie je hoeveel personen je profiel 
bekeken, hoeveel personen je artikelen bekeken, hoe vaak je voor kwam in 
zoekopdrachten.  Deze laatste is in ontwikkeling.  Momenteel kan je al zien 
welke functies mensen hebben die de zoekopdracht gaven.  Binnenkort kan je 
er ook zien op welk zoekwoord ze gezocht zullen hebben.   

Claim	je	LinkedIn-	naam	
 

Als google je naam vindt zonder dat je LinkedIn naam geclaimd werd toont hij 
je naam met cijfers en streepjes.  Niet echt professioneel.  Dat kan je  echter 
weghalen.  

• Ga naar je LinkedIn profiel via je desktop.   
• Rechts vanboven Staat: ‘openbare profiel en url bewerken’.  Klik dit aan 
• Rechtsboven staat: Personaliseer de url van je profiel. 
• Dan heb jewww.LinkedIn.com/in/je naam – cijfers 
• Verwijder daar de cijfers en streepjes en bewaar. 

 
Je LinkedIn naam is geclaimd J 
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Actief	worden	op	LinkedIn	
 

Klik op de homeknop, dan krijg je dit scherm 

 

 

 

Wil je een artikel, foto, video of idee delen (oranje pijl)  

Hier kan je alles delen.  Vraag om reactie om je bereik te vergroten.   

Denk eraan,  LinkedIn straft externe links af.   

• Zet dus liever een verwijzing naar je website, of naar je blog,…  in de 
reactie onder je post, blog,…    

• Schrijf volle artikels (de groene pijl).  Veel tips in 1 blog?   Maak er dan 
verschillende berichten van, telkens met een link naar je website in de 
reactie onderaan.  Zo zorg je ervoor dat je content lang kan blijven 
dienen.   
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Wist	je		
 

F Dat de engelse versie van LinkedIn (kan je op Engels instellen) sneller de 
laatste nieuwtjes krijgt.    Bovendien krijgen engelse profielen tot 5 X 
meer bezoekers! 
 

F Dat er op je profiel pagina ook een blok staat: “Mensen keken ook 
naar…” 
Zo kan je bij LinkedIn steeds doorklikken naar mensen. MAAR  dit zijn je 
concurrenten!   Dit kan je gelukkig uit zetten via je instellingen!  Doen, 
want anders zijn je bezoekers enkel ‘en passant’ op je profiel geweest 
om via jou door te klikken naar anderen.   
Maar voor  je het doet: Het kan wel interessant zijn om eerst te kijken 
naar zoektermen die door anderen worden gebruikt, vooraleer je die 
functie uitzet.   
Anderen vinden het dan weer interessant als grote namen aan je gelinkt 
worden.  Die kunnen jouw profiel plichten.  Een afweging om zelf te 
maken… 
 

F Op het moment je dezelfde tekst op twee plaatsen laat voorkomen 
wordt je afgestraft door google en lager geplaatst in de zoekresultaten, 
maar…  met uitzondering van LinkedIn!   
 

F Dat het heel interessant is om je hele blog op LinkedIn te plaatsen 
(omdat mensen niet graag doorklikken als het niet moet).  Zet onderaan 
(in de reactie) wel je call-to-action met een actieve link naar je website.  
Zodat je je LinkedIn contacten ook kunt leiden naar je eigen 
adressenbestand. 
 

F Dat je zelf een eigen LinkedIn communicty kan starten en dat zelfs heel 
interessant kan zijn.  Hoe? Nodig je warme contacten uit, stuur ze een 
persoonlijk berichtje en vraag ze ook hun kennis te delen (bv deel je tool 
of je beste boek).  Geef iets waardevols: iets wat niet op je website staat.  
Zo kan je al in contact gaan met mensen.  Volg je contacten op via de 
chat door bv te vragen of ze al aan de slag zijn gegaan met je tips.  Zo 
investeer je in warme contacten 
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Instagram	
 

Instagram is een foto-app voor op je smartphone die populairder is dan ooit en 
zeker onder de jeugd.  Het is een creatief platform en doet dus ook beroep op 
je creativiteit!  Je kan er foto’s op posten met een klein tekstje onder.  Het 
verschil met FB is dat je geen vrienden toevoegt, maar dat je volgers krijgt.   

Profiel	aanmaken	en	posten	
 

1. Je profiel 
 
Je maakt een profiel aan op basis van je naam en voornaam en kan 
ervoor kiezen een andere gebruikersnaam te gebruiken.  Deze is wel 
zichtbaar voor iedereen! 
Zorg voor een kleurrijke foto van jezelf die eruit springt  
 

2. Bewerk je profiel en kies een biotekstje 
 
Wanneer je profiel is aangemaakt, kun je, via ‘profiel bewerken’, nog 
wat gegevens toevoegen.  In je biografie geef je aan waar je voor staat, 
dat triggert mensen.    Vertel wat je doet, op wie dit gericht is (maw je 
niche en je ideale klant) en vergeet ook zeker niets persoonlijks te 
vertellen.  Let op, je hebt maar 150 karakters. 
Voeg de link naar je website toe, of een link naar je call-to-action.   
Beslis ook over je privé-instellingen: mag je account enkel door 
toegevoegde vrienden gezien worden of wil je een openbaar profiel? 
 

3. Volg mensen en like foto’s 

Wanneer je Instagram met Facebook linkt, verschijnen er vanzelf 
namen van je Facebook-vrienden die ook een account hebben op 
Instagram.  Via het vergrootglas kun je zelf mensen zoeken en ze volgen. 
Mensen kunnen jou dus ook vinden.  Je krijgt een melding wanneer 
iemand jou terugvolgt. 

Om een foto te liken, druk je onder de foto op het hartje of tik je twee 
keer op de foto. 
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4. Post je eerste foto 
 
Om je eerste foto te posten, druk je onderaan in het midden op het 
plusje. 
Je kiest een foto naar keuze, klikt op ‘volgende’ en voegt eventueel een 
filter aan je foto toe. Deze zorgt ervoor dat je foto zich aanpast aan een 
bepaald kleurpatroon. 
Je kunt ook kiezen voor andere effecten, zoals het aanpassen van de 
helderheid of het contrast. Niet alle foto’s hebben een filter nodig, dit 
kies je volledig zelf. 
 

5. Gebruik hashtags 
 
Dit moet niet, maar kan soms fijn zijn. Wanneer je een foto post van je 
hond met de hashtag ‘dogsofinstagram’ of ‘hond’ zal je foto bekeken 
worden door iedereen die op zoek is naar foto’s van honden. 

Wanneer je op je eigen hashtag klikt, zie je ook alle andere foto’s die in 
dit thema gepost zijn. 

Je kunt ook vrij hashtags zoeken via vergrootglas > tags. De bekende 
hashtags ‘potd’ en ‘ootd’ betekenen photo of the day en outfit of the 
day. Deze zul je geregeld zien verschijnen, en je kunt ze zelf natuurlijk 
ook gebruiken. Of zelf een persoonlijke hashtag uitvinden, natuurlijk! 

Je kan tot 30 hashtags toevoegen. Via de app tagomatic kan je een 
woord intypen en krijg je direct synoniemen.  Zo vind je andere woorden 
die passen bij je business. 
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Maak	een	contentplan	
 

Zorg dat het zowel visueel als inhoudelijk een mooi geheel is.  De bedoeling is 
immers dat mensen je gaan volgen en wat je deelt interessant is. 

Werk bv met een aantal categorieën waarrond je afwisselend iets post zoals: 
iets nuttigs, iets menselijks, promo, iets controversieels, inspiratie/motivatie, 
iets gericht op interactie.  Door categorieën te mengen maak je het boeiend en 
divers.  Ook hier kan je weer werken door al je ideeën doorheen de dag op te 
schrijven in een notitieboekje.   

Maak dan een overzicht van je categorieën met de ideeën erin en werk de 
ideeën uit op verschillende manieren: foto, video, story,…  giet dit in een plan 
dat doorheen de week gepost zal worden.   

Zo kan je een hele maand aan content vooraf plannen en er slechts 1 dag voor 
uit moeten trekken.  Een app die helpt bij het plannen van je contentplan is 
planoly 

De	beste	tijd	om	op	instagram	te	posten	
 

Als je pas start met instagram is er geen beste tijd.  Gun jezelf een periode van 
1 à 2 maanden om dit uit te zoeken, want alles hangt af je doelgroep MAAR 
ook van hun humeur, de tijd van het jaar, het weer,… 

Post min 1X week, max 21 X per week en max 3X dag.  Laat wel tijd tussen je 
posts, anders loop je risico om irritant te worden… 
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Wat	kan	instagram	voor	je	onderneming	betekenen?	
 

Instagram is vooral interessant als je meer merkbeleving wilt gaan genereren. 
Ook zorgt Instagram voor een boel interactie. Andere gebruikers kunnen onder 
jouw foto hun vrienden taggen en daardoor kun je al onderneming steeds 
meer bereik krijgen waardoor je dus ook naamsbekendheid krijgt. 

Verder dient instagram voor: 
1. Het verspreiden van acties of aanbiedingen 
2. Mededelen van nieuwe diensten, services of producten 
3. Het tonen van je portfolio en je projecten 
4. Een impressie geven van je werksfeer, het bedrijf en je pand 
5. Impressies van een (nieuwe) werkgevers 
6. Werkwijze tonen, bijvoorbeeld de voortgang van een constructie of een  
 fotoshoot 
7. Advies en inspiratie 
8. Motiverende teksten, qoutes of je kennis delen 
9. Algemene promotie, het delen van je succes 
10. Reacties vragen 
 
Wat ook kan bij Instragram is het plaatsen van korte video’s. Deze video’s 
(Vines) zijn maximaal 30 seconden lang. Hiermee kun je bijvoorbeeld grappige 
filmpjes posten of video’s van verschillende werkzaamheden. 
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Branding	
 

Zorg voor een mooi geheel door er bv overlay’s op te zetten.  Dit komt je 
zichtbaarheid en je branding ten goede. 

Leuke apps hiervoor zijn: 

• Facetune: voor overlay te geven aan foto’s of vierkantjes 
• Pics art geeft een duidelijke colorblocking.  
• Enlight: eerder zachte colorblocking 
• Picmonkey of canva: hiermee kan je plaatjes maken en bv een template 

langere tijd aanhouden 
 

Zet teksten bij je foto’, gebruik ook emoticons.   

 

De	5	meest	gemaakte	fouten	op	instagram	
 

1. Niet relevante afbeeldingen plaatsen 
2. Te vaak foto’s plaatsen: meerdere foto’s op het zelfde moment leidt tot 
irritatie van je volgers 
3. Te lang niet actief 
4. Anti-sociale reacties / posts 
5. Te veel hashtags 
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Tot	slot	
 
Sociale media zijn een perfect medium om te communiceren met je klanten.  
Het is ideaal om er je klantenkring mee uit te breiden.   

Belangrijk is wel dat je een juist evenwicht vindt en niet al je tijd doorbrengt op 
die sociale media.  Een goede planning is ideaal hierbij. 

Marketing is één deel van het verhaal, een goede afstemming op wat je 
bezielt, op wie je in wezen bent en op je dieper weten is MINSTENS even 
belangrijk.   

Wil je hier graag meer inspiratie rond of wil je je verder verdiepen in onze 
modules rondom ondernemen vanuit bezieling?   

www.bezieldondernemen.be 

 

Geniet van het creatief bezig zijn met je business, het opent een andere kijk 
op je inhoud.   

 

Liese 

 

 

 


