
Mic Adam

Social Media activities
• Social Selling Expert
• Employee Advocacy
• Conversation Mngt
• Social Media

• Policy Creation
• Training
• Consulting/Strategy

• Market research



Hoe een goed profiel maken?

Mijn 1ste geheim



Hoe een sterk netwerk 
opbouwen om te prospecteren?

Mijn 2de geheim



Wat ik wel met jullie ga delen!



Kom DIGITAAL uit uw kot

2 leads
/week



Maar eerst een stand van zaken van                     ?

• LinkedIn is het grootste

online professionele

netwerk in de wereld

• 675M wereldwijd, 3,9M BE 

• > 40M studenten & recent afgestudeerden

• +30M bedrijfspaginas, 68+K BE

• 20M+ Open jobs, 190K in BE

• +2.5M LinkedIn Groepen, 81K NL/FR

• > 2 nieuwe leden per seconde!

• LinkedIn toont je hoe je geconnecteerd bent

Source: LinkedIn Corporation



Hoe ziet het LinkedIn gebruik 
in België eruit



Waarschuwing!

Tijd

FocusCreati-
viteit

Conti-
nuiteit



Wat kunnen de resultaten zijn 
van zichtbaarheid?



Wat kunnen de resultaten zijn van 
proactief  gebruik?

1à 2 afspraken/week
Na deze crisis!



Succesregel 1:
Hou je netwerk warm!



3 simpele methodes

1. Meldingen

2. Berichten

3. Engagement op berichten



De LinkedIn app = BMF (Best Mobile Friend)



Succesregel 2: 
Zichtbaar worden 

in je netwerk!



Doe zelf een Status Update – Top of 
mind



LinkedIn Algoritme

• 1ste uur
• t/m 4h
• 1ste dag



Berichten voor maximale zichtbaarheid

• Gebruik maximaal 1300 characters

• Gebruik 3 #hashtags in je posts

• Gebruik verschillende types posts (video, foto, tekst, 
document)

• Tag mensen (niet te veel)

• Post berichten die commentaren uitlokken

• Stel (open) vragen

• Tip: Als je een link deelt, beter plaatsen in 1st commentaar 
veld (Algoritme omzeilen) of write-post-edit-save methode

Frequentie: 1 à 7/week – Timing: 8h-10h



5 kapstokken 
voor inspirerende berichten

• Inhoud vanop je website/pagina

• Vragen van klanten

• Laat mensen binnenkijken in je organisatie

• Tips & Tricks of Lijstjes of wist-je-datjes

• Content van je leveranciers, klanten, industrie, etc.



Sleutel voor succes!



Succesregel 3:
Prospecten zoeken 

en benaderen



Prospecten(Kandidaten) zoeken



Hoe een conversatie starten!
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Dagelijkse routine

Succesregel 4:
Zorg voor een dagelijkse routine



Tip 1: Laat je netwerk groeien
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Tip 2: Hou je netwerk warm



Tip 3: Zorg voor zichtbaarheid



Tip 4: Maak content voor de toekomst



Succesregel 5:
Haal je credit card boven!



Neem een LinkedIn Abonnement



Wat krijg je meer?

• Geen zoek restricties en meer resultaten

• 90 dagen historiek van “wie heeft uw profiel 
bekeken”

• 3 tot 30+ InMails/maand

25€ tot 860€ per maand!



Sponsor je content

CPM: 40€/M – CPC: 5€/klik



Doe eens een mailing op LinkedIn



Tot slot: 2 tips



No time?  Gebruik de LinkedIn app

Neem NU allemaal jullie smartphone!



Combineer de OUDE en de NIEUWE 
wereld om te prospecteren



Vragen?



Get your hands dirty – virtual coffee (30 min) – Profile audit: 
https://doodle.com/meetme/qc/YXkeoigYVt

https://doodle.com/meetme/qc/YXkeoigYVt


Hou contact of krijg gratis tips & tricks
Connecteer met mij!

http://micvadam.wordpress.com/
http://be.linkedin.com/in/micadam
https://twitter.com/micadam
http://bit.ly/cPdiom

