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LinkedIn leadgeneratie 
 

Ik heb ACHT verschillende strategieën voor je op een rijtje gezet die je 

helpen bij het vergroten van zichtbaarheid en aantrekkingskracht van 

jouw profiel.  

 

Hierdoor kun je als ondernemer of verkoper meer rendement uit je 

marketinginspanningen halen doordat je meer leads zult genereren. 

 

Probeer deze strategieën gewoon eens uit en ervaar hoe jouw doelgroep 

hierop reageert. 

 

Ik heb elke strategie voorzien van een cijfer op een schaal van 1 tot 10. 

Dit is mijn persoonlijke ervaring, vanuit zakelijke dienstverlening B2B en 

dus behoorlijk subjectief. 

 

De laatste strategie behandelen wij uitgebreid in onze LinkedIn for 

Business workshops en wij helpen bij implementatietrajecten. Deze 

strategie is voor ons en vele klanten bewezen succesvol als het gaat om 

het creëren van een constante stroom van leads en klanten en het 

vergroten van verkoopeffectiviteit. Dit heeft de voorspelbaarheid van onze 

omzet enorm doen toenemen, helpt ons te groeien en geeft rust rondom 

het verkoopproces. En dit leren we ook aan onze klanten. 

 

Strategie 1 – koude acquisitie op een warm platform 

Proactief – vaak in combinatie met PUSH i.p.v. PULL marketing 

Efficiency: 3 

Effectiviteit: 2  

Benader totaal onbekende potentiële klanten in the blind via LinkedIn met 

een connectieverzoek en ga direct na het accepteren over tot een pitch. 

Deze strategie levert altijd wel iets op maar je hebt grote aantallen nodig 

en zult weinig goodwill kweken. Er zijn tools die dit automatisch voor je 

kunnen doen maar die zijn in strijd met het LinkedIn gebruikersreglement. 
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Strategie 2 – zoeken op content 

Proactief & PULL marketing werkt ook hier beter dan PUSH 

Efficiency: 2 

Effectiviteit: 3 

Speur op relevante zoekwoorden de LinkedIn content af. Een concrete 

case die 10.000 euro opleverde staat inclusief werkinstructie beschreven 

op https://www.omzetcoach.nl/linkedin-tip/. 

Jouw verkoopstijl en onderscheidend vermogen zullen uiteindelijk bepalen 

hoe hoog je effectiviteit uitvalt. Vaak zijn er al veel reacties van potentiële 

aanbieders op dergelijke content. 

 

Strategie 3 – wie bekeek mijn profiel 

Proactief & PULL marketing 

Efficiency: 3 

Effectiviteit: 5 

Een goede manier om je netwerk uit te bouwen binnen je doelgroep. 

Bekijk profielen van potentiële klanten terwijl je in je headline je 

propositie weergeeft. Mensen zijn nieuwsgierig en kijken vaak terug. Ze 

nodigen je dan soms uit en als jij ziet dat ze terugkeken kun je ze zelf ook 

uitnodigen. Vervolgens ga je een dialoog aan. Deze effectieve 7-stappen 

methode staat beschreven op  https://www.omzetcoach.nl/7-stappen-

naar-meer-omzet-met-linkedin/.  

Uiteraard valt of staat het succes van deze strategie met de mate van 

LinkedInactiviteit van de doelgroep. 

Er zijn tools die dit proces automatisch voor je kunnen uitvoeren maar die 

zijn in strijd met het LinkedIn gebruikersreglement. Gebruikers riskeren 

het blokkeren en zelfs verwijderen van het LinkedInprofiel. 

  

https://www.omzetcoach.nl/linkedin-tip/
https://www.omzetcoach.nl/7-stappen-naar-meer-omzet-met-linkedin/
https://www.omzetcoach.nl/7-stappen-naar-meer-omzet-met-linkedin/
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Strategie 4 – account based op de radar komen 

Proactief & PULL 

Efficiency: 3 

Effectiviteit: 5 

Bepaal met wie je zaken zou willen doen, zoek uit of die persoon actief is 

op LinkedIn en reageer op zijn/haar content. Hierdoor speel je jezelf in de 

kijker en kan een connectieverzoek en dialoog volgen. 

Nadeel is dat veel hogere managers doorgaans minder actief zijn op 

LinkedIn. Met Sales Navigator (premium versie LinkedIn) kun je zien of 

mensen de afgelopen periode zelf bijdrages hebben geplaatst.  

 

Strategie 5 – Adverteren op LinkedIn 

Proactief – als PULL effectiever dan met PUSH marketing advertenties  

Efficiency: 7 

Effectiviteit: 3 

Een groot voordeel van adverteren via LinkedIn is de doelgroepselectie. Er 

zijn verschillende advertentievormen zoals promoted content en ads en je 

kunt kiezen om per klik te betalen. Nadeel is de prijs. De kosten per klik 

zijn relatief hoog en het levert slechts zelden directe conversie op. Vaak is 

ook nog een bureau nodig omdat expertise om zelf te adverteren 

ontbreekt en dan kun je snel geld verbranden. Een groot nadeel is ook dat 

je alleen kunt adverteren met een bedrijfsprofiel en mensen kopen van 

mensen. Beter geschikt voor branding voor groot MKB en corporate dan 

voor leadgeneratie voor ZZP en klein MKB is onze mening.   

Als onderdeel van het bouwen van een salesfunnel voor relatief lage 

transactiewaardes alleen geschikt als er hogere transactiewaardes volgen.  

In gevallen van zakelijke dienstverlening zullen de advertentiekosten niet 

snel opwegen tegen de baten. Tenzij er sprake is van duurdere en langere 

consultancytrajecten. Testen is altijd goed maar organisch bereik is gratis 

en bewezen effectief en succesvol in de meeste gevallen zoals beschreven 

in strategie 7 en 8.  
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Strategie 6 – Vergroten vindbaarheid op LinkedIn 

Proactief – effectiever met PULL marketing dan PUSH  

Efficiency: 6 

Effectiviteit: 6 

Het nadeel van het gebruik van SEO technieken zoals het gebruik van 

zoekwoorden in je samenvatting en functietitel is dat de PULL marketing 

vaak te gekunsteld wordt zo niet onmogelijk wordt. Het is óf het een óf 

het ander. 

Heb je een hele specifieke niche dan kan de effectiviteit flink hoger liggen. 

Echter volumematig moet je geen wonderen verwachten. Er wordt relatief 

weinig gebruik gemaakt van LinkedIn om expertise te zoeken – mensen 

gaan toch eerder naar Google. Wel is dit een toenemend fenomeen 

volgens onze eigen ervaring. 

 

Strategie 7 – Vergroten van je bereik én impact op LinkedIn 

Reactief & PULL 

Efficiency: 7 

Effectiviteit: 5 

Er zijn manieren om je bijdrages meer views te laten krijgen. Als gevolg 

zullen ook je profielviews toenemen, zeker als je content relevant is en je 

profiel klantaantrekkelijk. In onze Checklist LinkedIn bijdrage geven we 13 

kritieke punten die je helpen om je bijdrages te managen. Als je immers 

de moeite neemt om bijdrages te plaatsen haal er dan ook het maximale 

uit. Veel mensen verliezen de motivatie om bijdrages te plaatsen als het 

bereik achterblijft en dat is zonde. Zeker als het niet aan de kwaliteit van 

je content ligt maar aan de techniek die je gebruikt. 

De checklist waarmee je het LinkedIn algoritme positief kunt beïnvloeden 

is te koop voor 25 euro incl. btw zie voor meer achtergrondinformatie 

https://www.omzetcoach.nl/checklist-linkedin. 

Inmiddels hebben meerdere van onze klanten met deze techniek 

100.000+ views gehaald en zijn verschillende klanten erin geslaagd hier 

https://www.omzetcoach.nl/checklist-linkedin
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grote aantallen leads mee te genereren d.m.v. zogeheten “oogstbijdrages” 

in combinatie met de inzichten uit onze LinkedIn for Business workshops.  

Nadeel van deze oogstbijdrages is dat de follow up veel tijd kost en dat de 

conversie op de grote aantallen relatief laag is. Bekijk de ervaring van 

Rosanne van Staalduinen. 

Je kunt ook meer lezen in dit artikel https://www.linkedin.com/pulse/zo-

krijg-je-meer-bereik-én-impact-op-linkedin-van-47-fielemon/  

 

Strategie 8 – Sociaal verkopen – LinkedIn for Business 

Reactief & PULL 

Efficiency: 8 

Effectiviteit: 9  

De afgelopen twee jaar hebben we alle strategieën toegepast maar deze 

strategie heeft verreweg het meeste opgeleverd. Het leuke is dat we deze 

strategie hebben vormgegeven en momenteel nog steeds uitvoeren met 

tools die NUL EURO kosten. 

De basis bestaat uit “geven aan je netwerk”. Het is een duurzame 

methode maar kost wel tijd omdat je eerst moet zaaien en pas later kunt 

oogsten daarom zul je altijd andere strategieën moeten blijven 

combineren. 

Deze sociaal verkopen strategie leggen we nader uit in onze LinkedIn for 

Business workshops. We combineren de goede elementen van social 

selling, inbound marketing en koppelen dit aan een deels geautomatiseerd 

en gestructureerd verkoopproces gericht op het verzilveren van 

omzetkansen. 

De pijlers zijn; 

• Het bouwen van een klantaantrekkelijk profiel 

• Het voortdurend uitbreiden van je netwerk 

• Het delen van waardevolle inzichten voor je doelgroep 

• Het managen van relaties, creëren van vertrouwen 

https://www.omzetcoach.nl/workshops/
https://www.omzetcoach.nl/workshops/
https://www.linkedin.com/pulse/zo-krijg-je-meer-bereik-én-impact-op-linkedin-van-47-fielemon/
https://www.linkedin.com/pulse/zo-krijg-je-meer-bereik-én-impact-op-linkedin-van-47-fielemon/
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• Gestructureerd en doelgericht opvolgen, hiervoor gebruiken we 

moderne verkoopsystemen en marketingautomatisering en 

managen we onszelf op commerciële doelstellingen 

Je kunt hier meer lezen https://www.linkedin.com/pulse/waarom-social-

selling-niet-altijd-werkt-en-hoe-je-dat-franck-fielemon/ 

Een gratis video van 20 minuten is te bekijken op 

www.linkedinforbusiness.nl  

Het kosteloze waardevolle werkboek sociaal verkopen kun je hier 

downloaden https://www.omzetcoach.nl/verkooptools. 

De workshops worden gegeven op verschillende locaties en op 

verschillende tijdstippen. Prijzen variëren van 127,- ex btw tot 197,- ex 

btw. Boeken kan via https://www.omzetcoach.nl/workshops.  

Bij de workshops zijn inbegrepen; 

• Het maken van je eigen SMART actieplan zodat je direct kunt 

implementeren en uitvoeren 

• Checklist Klantaantrekkelijk profiel 

• Checklist LinkedIn Bijdrage 

Uiteraard zijn er nog veel meer strategieën en technieken maar de basis 

wordt toch wel gevormd met PUSH vs. PULL, proactief vs. reactief, volume 

vs. account based en SEO & SEA vs. organisch en autonoom bereik.  

Ik hoop dat deze informatie waardevol voor je is geweest. Wij sturen elke 

werkdag en elke week Succesvol Verkopen Tips. Je kunt je hier kosteloos 

aanmelden https://www.omzetcoach.nl/succesvol-verkopen-tips-e-book/.  

Veel succes op LinkedIn! 

Franck Fielemon 

 

Omzetcoach 

https://www.linkedin.com/pulse/waarom-social-selling-niet-altijd-werkt-en-hoe-je-dat-franck-fielemon/
https://www.linkedin.com/pulse/waarom-social-selling-niet-altijd-werkt-en-hoe-je-dat-franck-fielemon/
http://www.linkedinforbusiness.nl/
https://www.omzetcoach.nl/verkooptools
https://www.omzetcoach.nl/workshops
https://www.omzetcoach.nl/succesvol-verkopen-tips-e-book/

