
 
 

 

In 7 stappen naar méér omzet met LinkedIn 

Dit is "spooky" zei mijn nieuwe klant vandaag toen ik haar uitlegde dat mijn telefoontje geen toeval 

was. En ze was niet de enige vandaag.  

Ik had vier gesprekken en kon vier keer een nieuwe klant noteren. De rest van de dag kon ik 

besteden aan het bouwen aan mijn bedrijf. 

We volgen een dagelijks verkoopproces en leren dat ook aan onze klanten. 

Het proces bij deze klant bestond uit de volgende 7 stappen; 

Stap 1. Bepalen bij wie we op de radar willen komen en met welke boodschap. In dit geval willen we 

onze LinkedIn for Business workshops in een bepaalde regio promoten. 

Stap 2. LinkedIn profiel bekijken van de doelgroep, hiervoor gebruiken we een advanced 

zoekopdracht in LinkedIn Sales Navigator met als criteria "Eigenaar", "bedrijven 1-10 werknemers" 

en we selecteren de regio's. In Sales Navigator kun je zien wie er de laatste dertig dagen actief zijn 

geweest op LinkedIn, ik besluit die profielen te gaan bekijken. Je kunt uiteraard ook gewoon gebruik 

maken van de zoekfunctie op een gratis LinkedIn account maar als je dat te vaak doet krijg je een 

melding van LinkedIn en wordt je zoekresultaat beperkt. 

Stap 3. Op mijn eigen profiel de waardepropositie goed in beeld brengen. Dit hebben we gedaan 

door mijn eigen koptekst voor deze gelegenheid aan te passen naar "LinkedIn for Business 

workshops, Voorschoten 17 januari, Houten 23 januari, Den Haag 29 januari, Zwolle 11 februari". Het 

spreekt voor zich dat de rest van mijn profiel optimaal "klantaantrekkelijk" is ingericht op basis van 

onze waardeproposities. Het moet voor de ondernemer snel duidelijk zijn dat wij ze kunnen helpen 

hun omzetdoelstellingen te halen en dat we dat op een praktijkgerichte manier doen. Hierdoor 

besparen ze tijd en geld en creëren rust rondom hun eigen verkoopproces. 

Stap 4. De potentiële klant kijkt terug op mijn profiel en besluit me uit te nodigen om te connecten, 

hierbij stuurt een aantal van hen ook een persoonlijke boodschap mee en soms worden er al vragen 

gesteld en is er een start van een dialoog. 

Stap 5. Ik reageer terug op het connectieverzoek met een persoonlijke boodschap en stel een vraag 

over de commerciële uitdagingen van deze persoon en besluit met een persoonlijke tip aan de 

betreffende persoon over het LinkedIn gebruik of iets anders wat ik signaleer.  

Stap 6. De nieuwe connectie reageert terug met een antwoord op mijn vraag en soms een direct 

koopsignaal of hulpvraag.  

Stap 7. Ik pak de telefoon, word letterlijk met open armen als welkome gast ontvangen en we 

hebben een leuk gesprek. Ik zet mijn commerciële gespreksvaardigheden in om goed te luisteren en 

door te vragen en we sluiten af met een boeking voor een van onze workshops. 

Resultaat verkoopeffectiviteit 100%. Geen tijd verspilling met koude telefoontjes. 

In plaats van een groot aantal telefoontjes met zure reacties, negatieve respons en afwijzingen krijg 

ik mensen aan de lijn die me al een beetje kennen, verrast zijn door de snelheid van reageren en de 

persoonlijke interesse. 

 



 
 

 

Dit werkt niet alleen bij mij maar inmiddels ook bij veel van onze klanten en dit is slechts één 

voorbeeld van een succesvol verkoopproces op basis van aantrekkingskracht.  

We gebruiken er uiteraard meer om ook zelf duurzame leadbronnen te ontwikkelen en de 

voorspelbaarheid van onze omzet te vergroten.  

Uiteraard kunnen we dit ook aan jou of je teamleden leren. 

Heb jij méér klanten en méér omzet nodig? 

Bekijk onze omzetcoachingsprogramma's die jou helpen om  jouw omzetdoelstellingen te halen. 

Bekijk onze programma's die jou leren om effectief klanten aan te trekken en te werven met inbound 

marketingtechnieken en social selling. 

Bekijk onze programma's voor MKB bedrijven die hun verkoopeffectiviteit willen optimaliseren. 

 

LinkedIn for Business 

Effectief klanten aantrekken en omzetkansen verzilveren via LinkedIn? Maak kennis met dit 

succesvolle proces tijdens een van onze workshops in Voorschoten, Den Haag, Zwolle of Houten. 

 

Succesvol Acquireren 

Wil jij makkelijker in contact komen via de telefoon met prospects dan is dit iets voor jou.   

 

Succesvol Verkoper In Een Dag (Basis en PRO) 

De komende periode elke maand in Voorschoten in één of twee dagen werken aan het verbeteren 

van je verkoopvaardigheden. Haal méér uit je verkoopgesprekken. Boek nu met extra voordeel en 

investeer in je eigen succes! 

 

Startersdagen in Gouda en Leiden 

Op 28 januari en 6 februari zijn we aanwezig bij de startersdagen in Gouda en Leiden. Met een stand 

en een gratis workshop over het proces van aantrekken van klanten. Meld je aan of attendeer 

anderen op deze website. 

E-book met al onze Succesvol Verkopen Tips voor slechts 9,95 ex btw 

 

 

 

 

 

https://www.omzetcoach.nl/omzet-verhogen/
https://www.omzetcoach.nl/linkedin-for-business/
https://www.omzetcoach.nl/linkedin-for-business/
https://www.omzetcoach.nl/mkbomzetcoach/
https://www.omzetcoach.nl/socialsellingworkshop/
https://www.omzetcoach.nl/succesvolacquireren/
https://www.omzetcoach.nl/succesvolverkoperineendag/
https://www.omzetcoach.nl/succesvolverkoperineendag/
https://startersdagen.com/region/zuid-holland/
https://www.omzetcoach.nl/succesvol-verkopen-tips-e-book/index.php/
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