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Als ondernemer of verkoper wil je méér klanten en méér omzet. Hierbij is LinkedIn for 

Business een bewezen succesvolle strategie om klanten aan te trekken. 

De vijf pijlers van deze strategie zijn; 

1. Je persoonlijke merk 

2. Je netwerk uitbreiden 

3. Waardevolle inzichten delen 

4. Relaties managen 

5. Omzetkansen creëren en verzilveren 

Contentcreatie is een cruciaal onderdeel van deze strategie, het maken en delen van content 

die relevant is voor je doelgroep kan soms lastig zijn. Wanneer je moeite hebt met de derde 

pijler “contentcreatie” en een gebrek aan creativiteit of inspiratie ervaart bekijk dan eens 

onderstaande LinkedIn bijdrages.  

Er staat vetgedrukt welke techniek is toegepast of wat de kern van het bericht is geweest 

waardoor er betrokkenheid is gegenereerd.  

Gezamenlijk hebben deze bijdrages meer dan 2.434.766 views gegenereerd, elk bericht 

afzonderlijk minimaal 15.000 views. 

Sneller, makkelijker en regelmatig content produceren en delen gaat jou helpen om 

effectiever klanten aan te trekken en meer omzet te realiseren. 

Veel succes! 

 

Sara Hattink 

Omzetcoach.nl 

 

Kijk op http://www.omzetcoach.nl/linkedin-content-creatie/ voor informatie over onze on- en 

offline contentcreatie cursussen. 
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 25 LinkedIn bijdrages  

 

16.875 views geplaatst op zaterdag 00:00 uur 

Zet eens wat activiteiten op een rij en laat mensen aangeven welke activiteiten zij uitvoeren 

https://www.linkedin.com/posts/franckfielemon_%3F%3F%3F-%3F%3F-%3F%3F%3F%3F-

%3F%3F%3F%3F%3F%3F-%3F%3F%3F-activity-6596531222149677056-Z-dn 

 

48.254 views geplaatst op donderdag 16:00 uur 

Deel je mening over een onderwerp en vraag aan je netwerk hoe men zelf zou reageren 

https://www.linkedin.com/posts/franckfielemon_ondernemen-activity-

6580368188591140864-TBxe  

 

20.295 views geplaatst op een zaterdag 

Schets een scenario en geef vervolgens 4 opties waaruit men kan kiezen A,B, C of D  

https://www.linkedin.com/posts/franckfielemon_letsconnect-omzetcoach-ondernemen-

activity-6578761140208226304-2a-1 

 

76.101 views geplaatst op vrijdag om 11 uur 

Doe en test en stel het resultaat beschikbaar in een PDF 

https://www.linkedin.com/posts/franckfielemon_5-9-19-0035-dit-is-een-test-zo-startte-

activity-6575409802204233728-q-kN 

 

18.146 views geplaatst op zondag 

Schrijf een verhaal over een van je collega’s waarbij je een maatschappelijk thema raakt 

https://www.linkedin.com/posts/franckfielemon_linkedin-activity-6574374764058591232-

jRMj 

 

18.362 views geplaatst op zaterdag 

Schrijf over wat klanten zeggen over jouw product of dienst en biedt er meer informatie 

over aan 

https://www.linkedin.com/posts/franckfielemon_van-500-naar-50000-views-berichten-met-

activity-6573878349003833344-XIE2 
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111.223 views geplaatst op zaterdag 13:00 uur 

Een bekende Nederlander is op een bijzondere manier in het nieuws, deel daarover een 

krantenbericht en schrijf er een verhaal bij wat zorgt voor herkenbaarheid en emotie bij 

mensen 

https://www.linkedin.com/posts/franckfielemon_dionne-stax-emotioneel-bij-laatste-journaal-

activity-6570729815148634112-kJMh 

 

22.538 views geplaatst op zaterdag 23:00 uur 

Schrijf een spannend verhaal over een dramatische gebeurtenis tijdens je vakantie en 

plaats er een video bij 

https://www.linkedin.com/posts/franckfielemon_samen-waren-we-op-de-laatste-

vakantiedag-activity-6566021191558053889-6iaW 

 

30.389 views geplaatst op vrijdag 09:00 uur 

Bied waardevolle inspiratie aan je doelgroep voor tijdens hun vakantie 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6557873091555454976 

 

24.747 geplaatst op dinsdag 21:00 uur 

Deel een opmerkelijk 3D video 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6556962925951672320 

 

26.585 views geplaatst op maandag 17:30  

Deel nog een opvallende 3D video 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6556541484366118912 

 

249.130 views geplaatst op donderdag 10:00 uur 

Deel iets unieks en opvallends op je LinkedIn tijdlijn zoals “just a little test” van Tim Gray 

tijdens komkommertijd een opvallende video 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6554985054366425088 

 

29.176 views geplaatst op zondag 20:00 uur 

Stel een vraag aan je netwerk over een onderwerp wat hen aanspreekt en wat dagelijks leeft  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6522961933258280960 
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345.476 views geplaatst op vrijdag 10:30 uur 

Maak een video over de arbeidsvoorwaarden van de vakantiebaan van een van je kinderen 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519848497242533888 

 

15.488 views geplaatst op zondag 

Deel een bijdrage over goede doelen waar je aan bijdraagt 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6502678509134106625 

 

19.859 views geplaatst op donderdag 

Schrijf iets over het belang van netwerken en bedank je netwerk 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6502208836575784960 

 

252.462 views geplaatst op zondag 16:00 uur 

Schrijf over hoe je iemand op succesvolle wijze hielp en deel ook hoe of waarmee je dat 

deed  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6500413151010451456 

 

24.023 views geplaatst op vrijdag 11:00 uur 

Schrijf een verhaal over een spectaculair en waargebeurd behaald resultaat en deel hoe je 

dat hebt gedaan 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6491965680479453184 

 

89.573 views geplaatst op dinsdag 

Deel iets opvallends en eigenaardigs waar veel andere mensen ook last van (kunnen) 

hebben  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6491048405505179648 

 

334.660 views geplaatst op vrijdag om 22:30 uur 

Deel een succesvolle business case van je bedrijf en laat mensen het proces bij je opvragen 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6489600682205736960/ 
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72.337 views geplaatst op dinsdag om 00:00 uur 

Geef iets waardevols gratis weg, gerelateerd aan een vaardigheid die jouw doelgroep graag 

leert 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6419983799601418241 

 

318.969 views geplaatst op vrijdag 00:00 uur 

Deel tips met je doelgroep, gerelateerd aan de producten of diensten die je biedt en 

waarvan je weet dat mensen het lastig vinden 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6413515676258045952/ 

 

37.396 views geplaats op vrijdag 17:00 uur 

Plaats een “gezocht” bijdrage 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6400368537654956032  

 

62.937 views geplaatst op zondag 20:30 

Sta open om te connecten en deel hier iets over 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6368528597245927424 

 

29.765 views 

Deel een video waarin je oefeningen aanbiedt 

https://www.linkedin.com/posts/bashoutman_proberen-na-een-ochtend-computerwerk-

even-activity-6588385478528114689-53cA 

 

40.000 views 

Je hebt hulp nodig bij het maken van een keuze, maak er een post over en schakel je 

netwerk in 

https://www.linkedin.com/posts/activity-6594898802950320128-fugg 

 

100.000+ views 

Je hebt een waardevolle checklist en biedt deze aan aan potentiële klanten 

https://www.linkedin.com/posts/rosannevanstaalduinen_in-april-lanceerden-we-een-test-

om-te-checken-activity-6593416281746137088-45vq 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6419983799601418241
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6413515676258045952/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6400368537654956032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6368528597245927424
https://www.linkedin.com/posts/bashoutman_proberen-na-een-ochtend-computerwerk-even-activity-6588385478528114689-53cA
https://www.linkedin.com/posts/bashoutman_proberen-na-een-ochtend-computerwerk-even-activity-6588385478528114689-53cA
https://www.linkedin.com/posts/activity-6594898802950320128-fugg
https://www.linkedin.com/posts/rosannevanstaalduinen_in-april-lanceerden-we-een-test-om-te-checken-activity-6593416281746137088-45vq
https://www.linkedin.com/posts/rosannevanstaalduinen_in-april-lanceerden-we-een-test-om-te-checken-activity-6593416281746137088-45vq

