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Sociaal Verkopen – effectief klanten aantrekken 

In dit derde deel van het werkboek “Succesvol Verkopen” ga je aan de slag met 

sociaal verkopen technieken.  

Zoals je in de eerste delen van het werkboek hebt gelezen zijn de succesingrediënten 

van succesvolle verkopers; 

• Jouw instelling en motivatie 

• Je vaardigheden 

• Het hanteren van een gestructureerd verkoopproces 

Daarnaast weten we dat in het verkoopproces de gunfactor een belangrijke rol speelt. 

Mensen kopen van mensen. 

Hoe definieer jij de gunfactor? 

 

 

 

 

 

 

 

Met sociaal verkopen ga je actief aan de slag om de gunfactor op een positieve 

manier te beïnvloeden.  

Hoe kom je op mensen over? Ben je geloofwaardig, betrouwbaar, enthousiast en 

sympathiek? Sommige factoren zijn prima online en offline vorm te geven als je er 

bewust mee aan de slag gaat. 
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Onze definitie van sociaal verkopen 

Sociaal verkopen vertaalt zich het beste als geven, verbinden en waardevol zijn voor 

je netwerk. Een belangrijk deel van deze strategie wordt gevormd door een proces 

waarbij je als verkoper marketing pull technieken gaat inzetten om klanten aan te 

trekken. Hierbij ga je gebruik maken van on- en offline sociale media platformen en 

netwerken om klanten in kaart te brengen, verbindingen aan te gaan en relaties op te 

bouwen door het delen van waardevolle inzichten. Hierdoor ontstaat een situatie van 

vertrouwen en wordt een basis gelegd om zaken te doen met elkaar.  

Het proces van sociaal verkopen vereist geduld. Het gaat hier niet om snelle 

successen en het verzilveren van laaghangend fruit maar eerder om een investering 

die zich op middellange termijn gaat terugverdienen. 

Waarom sociaal verkopen? 

Franck zegt; “In mijn zoektocht naar steeds efficiëntere en effectievere 

verkoopmethodieken kwam ik op het spoor van sociaal verkopen. Ik kwam er achter 

dat ik enkele jaren geleden op een succesvolle manier sociaal verkopen vanuit een 

natuurlijk proces ben gaan gebruiken, toen ik klanten wierf voor DHL door middel van 

Exportnetwerk.nl en het Nationaal Export Event, en heb me verder in dit onderwerp 

verdiept.”  

De laatste jaren is er veel gepubliceerd over sociaal verkopen en is ook steeds 

evidenter dat de huidige trends binnen het B2B inkooplandschap een perfect decor 

vormen voor deze verkoopmethodiek die gebaseerd is op aloude marketing en 

business development principes. 

Het gaat er bij sociaal verkopen niet meer om om op deuren te bonzen in de hoop dat 

je op het juiste moment de juiste persoon met interesse in jouw boodschap treft 

(traditionele verkoopaanpak, veelal gebaseerd op koude acquisitie). 

Het gaat er bij sociaal verkopen juist om dat jij op basis van het gedrag van potentiële 

klanten kunt voorspellen wie behoefte heeft aan jouw diensten en dat jij zorgt dat je 

bij die personen op de radar komt om ze naar jou toe te laten bewegen. 

Kortom, sociaal verkopen is één van de meest effectieve verkoopvormen die we 

kennen omdat je in contact komt met écht geïnteresseerde potentiële klanten. 

Internet, het toenemend gebruik van smartphones, en het nog steeds groeiend 

gebruik van sociale media, maken het speelveld transparant en het gedrag van jouw 

klanten zichtbaar. Hierdoor zijn platformen als LinkedIn, Facebook en Twitter het 

perfecte gereedschap voor sociaal verkopen. Immers een groot deel van jouw 

potentiële klanten is actief binnen deze netwerken. 
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Op welke social media platformen zijn jouw huidige klanten actief? 

 

 

 

 

 

Wat bewijst dat sociaal verkopen effectief is? 

Is er bewijs dat sociaal verkopen echt effectief is? Reken maar! 

Wij beschikken over allerlei praktijkcases en voorbeelden van verkopers en 

ondernemers die met deze verkoopmethodiek aansprekende successen hebben 

geboekt. 

Inmiddels helpen we vele ondernemers en verkopers om hun verkoopresultaat te 

optimaliseren, veelal met behulp van technieken gebaseerd op social selling, inbound 

marketing en account based marketing.   

Het succes van Omzetcoach.nl is gebaseerd op sociaal verkopen. Als 

deeltijdondernemer was Franck in 2017 gedwongen om op de meest effectieve en 

efficiënte manier aan acquisitie te doen. Hij werkte overdag als wereldwijd manager 

voor de telefonische verkoop van DHL en had daarom geen tijd om tijdens 

kantooruren potentiële klanten te benaderen. 

Bij DHL merkte hij al een paar jaar dat telefonische koude acquisitie steeds minder 

efficiënt werd en daarom werkte hij steeds nauwer samen met de marketingafdeling 

om “warme ingangen” te creëren. Het proces van sociaal verkopen helpt daarbij. 

Met Omzetcoach.nl is Franck gestart om de marketing- en verkoopstrategie 

grotendeels in te richten vanuit een sociaal verkopen aanpak in combinatie met 

inbound marketing. En dit heeft gewerkt. Inmiddels bestaat het bedrijf niet meer 

alleen uit Franck.  

Vanaf februari 2017 heeft Franck voornamelijk via sociale netwerkactivatie 

deelnemers aangetrokken voor zijn LinkedIn for Business workshops, trainingen en 

omzetcoaching; “Ik bepaal doelgroepen, treed daarmee in contact, ga een dialoog 

aan en trek daarmee potentiële deelnemers aan. Veel toekomstige deelnemers laten 

hun mailadres en telefoonnummer achter op Omzetcoach.nl doordat ze het 

werkboek “Succesvol Verkopen” downloaden of zich inschrijven voor onze Succesvol 

Verkopen Tips.” 
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LinkedIn 

In het eerste deel van het werkboek “Succesvol Verkopen” gaven we aan welke  

enorme toegevoegde waarde LinkedIn voor ons heeft geboden.  

Vanuit het perspectief van sociaal verkopen is LinkedIn voor ons één van de meest 

essentiële tools waarmee we sinds de start van het bedrijf werken. 

LinkedIn is ooit begonnen als digitale versie van de rolodex. Mensen uit het 

bedrijfsleven maken een zakelijk profiel aan en linken met hun 

eerstegraadsconnecties om hun netwerk in kaart te brengen. 

Voor veel mensen is LinkedIn nog steeds niet meer dan een digitale verzameling 

visitekaartjes en voor henzelf een online CV. 

Voor ons en onze klanten is het echter uitgegroeid tot één van de belangrijkste 

platformen om zaken op te doen. 

Enkele belangrijke voordelen van LinkedIn; 

• Een up to date profiel van het merendeel van de business professionals in 

binnen- en buitenland 

• Inzicht in onze netwerken, we weten wie ons bij andere personen kunnen 

introduceren 

• Inzicht in gemeenschappelijkheden, het platform biedt talloze kapstokjes om 

te gebruiken bij een introductie 

• Een tijdlijn vol met waardevolle inzichten die aanzetten tot dialoog door er op 

te reageren 

• De mogelijkheid om door middel van bijdragen, commentaren en likes op de 

radar te komen van onze doelgroep 

Hoe kijk jij naar LinkedIn en welke (extra) voordelen kun je bedenken vanuit het 

perspectief van jouw eigen activiteiten als ondernemer of verkoper of ondernemer? 
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De pijlers van LinkedIn for Business 

LinkedIn heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét stimulerende platform 

achter sociaal verkopen. Zij hebben dan ook een theorie neergezet rondom een 

effectieve sociaal verkopen strategie. 

Deze strategie van LinkedIn is gebaseerd op het genereren van warme introducties 

en hot leads. Echter LinkedIn is géén geautomatiseerd verkooptool. Je zult dus nog 

steeds zelf in contact moeten treden met potentiële klanten en verkooptransacties 

realiseren. 

De theorie van LinkedIn beschrijft vier pijlers van een effectieve sociaal verkopen 

strategie en wij voegen daar een vijfde aan toe, een gestructureerd marketing- en 

verkoopproces. Hiermee hebben we het fundament voor onze eigen LinkedIn for 

Business strategie. 

 

Bij welke pijlers ligt gevoelsmatig voor jou een ontwikkelpunt? 
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De LinkedIn social selling index 

LinkedIn wil jou graag helpen om het juiste gedrag te ontwikkelen passend bij sociaal 

verkopen. Ze bieden je een gratis index aan, de social selling index, deze kun je 

vinden op https://www.linkedin.com/sales/ssi. Hierin laat LinkedIn zien op welke 

pijler je goed en minder goed scoort en dus ruimte voor ontwikkeling hebt. Ik raad je 

ten zeerste aan om voor elke pijler vast te stellen wat je status is en wat je kunt doen 

om actiever aan de slag te gaan met sociaal verkopen. 

Deze scores zijn geen doel op zich, in onze trainingen en workshops leer je hoe je je 

gedrag effectief kunt ontwikkelen zodat je de gunfactor positief kunt beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/sales/ssi
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Een effectieve sociaal verkopen strategie  

• (Omzet)doelstelling bepalen  

• Waardepropositie vaststellen, waarmee wil je je profileren? 
• Doelgroepen bepalen, wie zijn je potentiële klanten? 

• Vaststellen door onderzoek op welke sociale media deze doelgroep actief is 
• Begin met het inrichten en gebruiken van twee à drie sociale media  

• Inhoud verzamelen, creëren en delen. Interactief met je doelgroep 
communiceren. Content hoeft niet perfect te zijn, belangrijker is dat je gaat 
starten en routine gaat krijgen. 

• Gestructureerd nieuwe contacten aangaan en relaties opbouwen 
• Vertrouwen creëren 

• Sociaal verkopen is zaaien en pas later oogsten 

 

Voor ons bedrijf Omzetcoach.nl zijn ondernemers, sales- en accountmanagers en 

marketing professionals doelgroepen. We richten ons op zelfstandig professionals, 

MKB ondernemers en op verkopers en verkoopdirecteuren. We gebruiken hiervoor 

verschillende accounts, kanalen en boodschappen. 

Wat zou jij specifiek willen realiseren met sociaal verkopen? 

 

 

 

 

 

Met welke boodschap en waardepropositie wil jij je op sociale media 

onderscheiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© 2021 Omzetcoach.nl – niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van de 
uitgever worden vermenigvuldigd of gebruikt worden voor commerciële doeleinden 

9 

 

Wie vormt jouw doelgroep? 

 

 

 

 

 

Op welke sociale media is jouw doelgroep actief? 

 

 

 

 

 

Selecteer voor jezelf twee à drie sociale media platformen. Maak jezelf daarmee 

bekend en comfortabel vóórdat je het zakelijk gaat inzetten. Veel sociale media 

ondersteunen een zakelijk profiel zoals een Facebook bedrijfspagina en een 

bedrijfsprofiel op LinkedIn maar dat zijn niet altijd de beste opties om actief te 

gebruiken. Zeker niet als je al veel bereik hebt op een persoonlijk profiel. 

Lees hier meer over de voordelen van een LinkedIn bedrijfsprofiel voor ZZP’ers. 

Lees hier meer tips over schrijven voor de juiste doelgroep, buyer personas en 

inspiratie rondom content op LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6383067089309171712
https://www.omzetcoach.nl/succesvol-verkopen-tips/
https://www.omzetcoach.nl/succesvol-verkopen-tips/
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Jouw persoonlijke merk 

Hoe wil je overkomen en hoe profileer je jezelf. Zorg dat je uitstraling past bij je 

propositie. 

Tips om je eigen merkuitstraling te optimaliseren; 

• Zorg dat je professioneel en consistent overkomt 

• Bied kwaliteit en toegevoegde waarde 

• Positioneer en profileer jezelf actief 

• Zorg dat je actief bent op de juiste platforms, media, groepen on- en offline 

• Vraag om aanbevelingen van tevreden klanten, deze kun je weergeven op je 

LinkedIn profiel.  

• Vraag actief om reviews van klanten 

• Vraag je connecties en relaties om je vaardigheden te onderschrijven, deze 

kun je weergeven op je LinkedIn profiel. 

Als je bepaalde vaardigheden wilt uitlichten zorg er dan voor dat ze zichtbaar zijn op 

je LinkedIn profiel (maak ze eventueel aan) en zet ze in de volgorde die jij wilt 

benadrukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6382364493426626560
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Welke uitstraling past bij jouw waardepropositie en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakelijk netwerk bouwen 

Bepaal concrete doelen voor jouw aantal connecties op LinkedIn en andere social 

media. Stel vooraf per maand vast hoeveel nieuwe connecties je wilt aangaan. Met 

sociaal verkopen is een groot bereik een “must”. 

Wat biedt LinkedIn om je zakelijk netwerk te vergroten; 

• Veel van jouw contactpersonen zijn hierop aanwezig 

• Je vindt contactgegevens van je connecties 

• Je kunt activiteiten van je contactpersonen volgen en er op reageren 

• Je ziet wie je profiel bekeek, deze mensen kun je uitnodigen 

• Je kunt zelf proactief mensen uitnodigen om te linken 

• Je vindt bedrijfsinformatie waar je op kunt inspelen 

 

• Je kunt lid worden van LinkedIn Groups waar je doelgroep ook actief is 

• Posts, shares en comments zijn mogelijkheden om op de radar te komen van 

je doelgroep 

• Je kunt artikelen schrijven en meten wie het leest en interactie aangaan met 

mensen die reageren 

• Er is een zeer gemakkelijke interactie via instant messaging 

• Er zijn uitgebreide zoekmogelijkheden  

LinkedIn heeft uitstekende zoekfuncties waardoor je zeer gericht prospectlijsten kunt 

bouwen. Verderop zie je een printscreen van de normale LinkedIn versie en een van 

LinkedIn Sales Navigator (premium acount). Je kunt je zoekopdrachten ook opslaan. 
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Zoekopdracht op uitzendbureaus tweedegraads connecties LinkedIn en Premium 
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Informatie en waardevolle inzichten delen 

Waar wordt jouw doelgroep vrolijk van? Welke problemen kun jij oplossen en hoe kun 

jij waarde toevoegen voor je netwerk? 

Ik post zelf regelmatig Succesvol Verkopen Tips. De bijdrage op de volgende pagina 

werd bijvoorbeeld bijna 50.000 keer bekeken en door 162 mensen geliket. Dit leverde 

mij weer veel nieuwe waardevolle contacten op. 
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Wat is waardevolle content? Hoe kun je je post zo formuleren dat je er reacties op 

gaat krijgen (stelling, prikkelende vraag, paradox etc.). Post een waardevolle  bijdrage 

op LinkedIn of een ander kanaal en start een dialoog met de mensen die reageren! 

Overigens nog een tip, het bereik op LinkedIn is positief te beïnvloeden! Leer in onze 

workshops LinkedIn for Business meer over het algoritme op LinkedIn. 

Welk waardevol inzicht kun jij delen binnen je netwerk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.omzetcoach.nl/product-categorie/workshops


 

© 2021 Omzetcoach.nl – niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van de 
uitgever worden vermenigvuldigd of gebruikt worden voor commerciële doeleinden 

15 

 

Relaties ontwikkelen 

Bij deze pijler draait het om interactie en dialoog. Waarde creëren voor je netwerk en 

de kwaliteit van je netwerk actief vergroten door regelmatig contact te onderhouden, 

contact op te volgen en waar mogelijk contact ook zichtbaar te maken offline. 

Met de belangrijkste contacten onderhoud ik één-op-één relaties. 

In dit stadium speelt tijd en dus ook structuur een grote rol. Hoe ga je dit nou kunnen 

doen als je heel veel connecties hebt en actief bent op veel verschillende social 

media en misschien zelfs met meerdere accounts?  

Het antwoord is automatisering. Hieronder geef ik de top-3 van (bijna) gratis 

marketingautomatiseringstools die mij op dit moment helpen. 

1. E-mail marketing gebruik ik om een deel van mijn doelgroep te benaderen met 

nieuwe inzichten. Ik gebruik tegenwoordig vooral Active Campaign echter is dat niet 

helemaal gratis. Mailchimp is dat wel tot 1.500 mailbare contacten. 

2. HubSpot Sales CRM. Ook volledig gratis. Zelf op maat in te richten pijplijn en sales 

CRM tool. Volledig online, compleet én zeer gebruiksvriendelijk. En door de 

automatische invoer van klanten enorm tijdbesparend. 

3. Zapier koppelt de verschillende automatiseringen via API's. Mailadressen die via 

SUMO binnenkomen worden bijvoorbeeld automatisch opgeladen als leads en 

contacts in Active Campaign maar ook in mijn CRM. Gratis voor de eerste vijf Zaps 

en tot een beperkt aantal conversies. 

Wat doe jij momenteel om relaties te ontwikkelen en op welke manier zou je de 

genoemde tools kunnen inzetten voor jouw business? 
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Gestructureerd verkoopproces 

Zelfs als je de voorgaande vier pijlers succesvol toepast zul je (tenzij je een volledig 

online businessmodel hebt) nog steeds een ouderwets verkoopgesprek moeten 

voeren met potentiële klanten. Én uiteindelijk niet moeten vergeten om om de 

business te vragen! Dit zie ik dan ook als vijfde pijler van een succesvolle sociaal 

verkopen aanpak. 

In het vierde deel “Verkoopvaardigheden” van het werkboek staat precies uitgelegd 

hoe je een verkoopgesprek voorbereidt en uitvoert. 

Je sales pitch en je waardeproposite vormen belangrijke input voor je content. Hoe 

aantrekkelijker en verleidelijker hoe beter. Dit zijn daarmee ook cruciale onderdelen 

van het sociaal verkopen proces. 

Aan de slag met sociaal verkopen 

• Doel, doelgroep en medium bepalen 

• Ga gewoon starten, just do it 
• Wees dagelijks actief, inplannen! 

• Het hoeft niet altijd iets groots of bijzonders te zijn 
• Probeer klanten aan te trekken 

• Leid ze naar je website of daar waar jij conversie wil plegen 

• Volg leads op! 

• Wees interactief – niet alleen zenden 

• Heb geduld – zaaien en dan oogsten – niet opgeven! 
• HAVE FUN 

 

Meer informatie over ons LinkedIn for Business Implementatieprogramma. 

 

https://www.omzetcoach.nl/linkedin-for-business-online


 

© 2021 Omzetcoach.nl – niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van de 
uitgever worden vermenigvuldigd of gebruikt worden voor commerciële doeleinden 

17 

 

Onze waardepropositie 

Als zelfstandig professional wil je je graag bezighouden met je passie binnen je eigen 

vakgebied. Acquisitie en relatiebeheer komen meestal niet op de eerste plaats. 

Gericht netwerken en het uitvoeren van een effectieve verkoopstrategie zijn echter 

van groot belang voor de continuïteit van je inkomsten. Wij maken je comfortabeler 

met het verkoopproces en helpen je de voordelen van nieuwe on- en offline 

verkooptechnieken en marketingautomatisering te begrijpen. Zo zijn we voor jou een 

sparringpartner die je met handige tips op weg kan helpen. 

Je wordt een betere verkoper waardoor je tijd overhoudt voor de dingen die je écht 

leuk vindt! Met een hogere omzet van meer klanten word je minder afhankelijk en heb 

je minder zorgen. 

Speciaal voor het MKB 

Je bent het visitekaartje van je bedrijf maar je kunt als ondernemer niet alles zelf 

doen. Indien je een of meer verkoopmedewerkers in dienst hebt dan verwacht je daar 

het maximale rendement van. Wij kunnen je helpen je verkoopprestaties te 

optimaliseren. Door middel van een scan van je marketing- en verkoopactiviteiten 

komen we tot een krachtig en helder plan van aanpak. Desgewenst van concept tot 

uitvoering. We kunnen zelfs op urenbasis een tijdelijke rol als externe marketing- en 

verkoopmanager aanmeten en je team of externe dienstverleners aansturen. 

Door je verkoop- en marketingprocessen te optimaliseren vergroot je je 

verkoopeffectiviteit en door te investeren in de professionaliteit van je medewerkers 

verhoog je hun betrokkenheid. Dit leidt tot een hogere omzet én tot tevredener 

klanten. Hierdoor verbeter je je rendement en houd je meer geld over voor andere 

investeringen. 

 

Contact 

Hulp nodig bij het vergroten van je verkoopeffectiviteit? 

✓ www.omzetcoach.nl  
✓ info@omzetcoach.nl  
✓ Plan direct een terugbelafspraak in 085 235 5000 

 

 

 

 

 

http://www.omzetcoach.nl/
mailto:info@omzetcoach.nl
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Omzetcoaching en LinkedIn for Business 

Wil jij méér rendement uit je marketing- en verkoopinspanningen? En wil je meer 

leads, klanten en omzet met behulp van LinkedIn? 

Kies voor premium omzetcoaching of een van onze programma’s. 

• Unieke en bewezen succesvolle omzetcoachingsmethodiek 

• Focus op omzetkansen en het behalen van je omzetdoelstellingen 

• maximale rendement uit je eigen marketing- en verkoopinspanningen 

INCLUSIEF;  

• Individueel gesprekken, wekelijkse zoomcalls  

• SMART Omzetgroeiplan met acties op omzetkansen, potentiële klanten en 

algemene acties die bijdragen aan je het behalen van je omzetdoelstelling  

• 24/7 helpdesk via mail en telefoon op basis van fair use 

• Toegang tot alle verkoopondersteunende middelen die Omzetcoach.nl 

beschikbaar heeft 

 

Ja, ik ben nieuwsgierig en boek een kosteloos omzetgroeigesprek 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omzetcoach.nl/omzetgroeigesprek
https://www.omzetcoach.nl/omzetgroeigesprek

