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Van Social Media naar Social Selling!  



Richard van der Blom
• Social Selling & LinkedIn Expert

• Member European ThinkTank LinkedIn

• Strategic Consultant Just Connecting

• Organiser Benelux LinkedIn Congres 

• Worked for Philips, Oracle, Randstad, 
Vodafone, Graydon, DSM



Jij bent uniek en je oplossing dus ook!



De wereld verandert in hoog tempo! 



Information overload?



5 exabytes aan data elke 24 uur!



Wat moet je weten over sales in 2017?



De wereld verandert in hoog tempo! 

Van alle koopbeslissingen starten
 online!

90%

Bron: Forrester Research 2016



Online research

van de kopers doen meer dan de 
helft van hun research online! 

74%

Bron: Hubspot 2017



Content is King

Van de kopers geeft aan dat content een 
onderdeel was van hun koopbeslissing 

65%

Bron: Hubspot



Netwerk is van doorslaggevende factor

89%

Bron: LinkedIn 2017 

Van de kopers oriënteert zich op LinkedIn 
naar zijn gesprekspartner voor de 1e 

kennismaking



Deuren openen!

meer Afspraken wanneer een warme
introductie plaatsvindt t.o.v. koude

introductie!

5x

Bron: LinkedIn 2017 



Stijging in omzet

Van de bedrijven die Social Selling bedrijven 
rapporteren een stijging in hun omzet!

75%

Bron: Hubspot



Wat is Social Selling
Alle (online) acties gericht op:

 het creëren van een sterk merk,

het leggen en onderhouden van waardevolle contacten met klanten en 
prospects,

het toevoegen van waarde vanuit kennis en expertise

Om zodoende het inkoopproces van (potentiële) klanten positief
te beïnvloeden en de relatie te intensiveren. 



3 Elementen van Social Selling

People Sharing
Connecting



Waarom LinkedIn?
• Doelgroep: grootste zakelijke social media 

platform van Nederland (en wereldwijd)!

• Netwerk: inzage in elkaars netwerk. Wie in 
mijn netwerk is met jou verbonden

• Bereik: viraal effect van je berichten

• Referentie: sociale bewijslast. Wat zeggen 
anderen over jou.



Establish your professional brand



Je profiel is je eerste indruk!



Profielfoto



Profile pictures #fail

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/10-worst-linkedin-profile-pictures-ever-giorgio-minguzzi

https://www.linkedin.com/pulse/10-worst-linkedin-profile-pictures-ever-giorgio-minguzzi


Profile pictures #fail

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/10-worst-linkedin-profile-pictures-ever-giorgio-minguzzi

https://www.linkedin.com/pulse/10-worst-linkedin-profile-pictures-ever-giorgio-minguzzi


Een goede profielfoto…

Herkenbaar

Hoge resolutie

Ga ik zo naar een klant?



Photofeeler



Kopregel (headline)



Headline #fail



Headline #fail



Een goede headline…

Trefwoorden

Jouw belofte aan de 
klant

Elevator pitch en 
visitekaartje



Samenvatting



Een goede samenvatting

Introduceer jezelf

Wat kan jij concreet 
betekenen?

Waarom ga ik zaken 
met je doen?



Vergeet je contactgegevens niet!



De tekst bij je ervaring is volledig zichtbaar!



Find the right people



Vind je doelgroep op LinkedIn



1ste | 2nd | 3rd degree



LinkedIn Advanced Search



LinkedIn Advanced Search



Linkstrategie? Wie mag erbij?



Wees sociaal…en selectief!



Connecties omzetten in klanten



Effectieve Inmails



Deel 1

Waarom stuur je de Inmail

Welk probleem zie je bij de prospect
Welke overeenkomstige connecties 

heb je geholpen?



Deel 2

Welke oplossing biedt je?

Wat was het resultaat bij vergelijkbare 
organisaties en mensen?



Deel 3

Vraag bij een afspraak om verdere uitleg 
te geven

Indien je geen interesse hebt hoor ik dat 
ook graag i.v.m een goedbedoelde 

reminder



Engage with Insights



Engage | Kennis is macht?



Overleven door je kennis weg te geven!



1ste | 2nd | 3rd degree



Denk vanuit de oplossing niet vanuit je product!

Bedenk welke onderwerpen, titels, 
gebeurtenissen en andere 

informatie relevant is voor jou en je 
doelgroep



Deel een update…



Laat je update opvallen!
• Nieuws!

• Ken jij of ben jij…..

• 4 manieren om je business…

• In 10 minuten op de hoogte van…

• Al meer dan 1000 keer gelezen….



Artikelen op LinkedIn



De titel is een belofte!



Vergeet de CTA niet!

Call to Action

Wat moet de lezer nu doen?
Connecten? Bellen? Mailen? 

Inschrijven voor een nieuwsbrief?



Build relationships



Netwerk tijd!

•30 seconden alleen vertellen. Waar ben je 
naar op zoek?

•30 seconden interactie. Stel vragen en zoek 
naar een verbinding. Waar ben je naar op 
zoek?



Wie kan iemand in zijn netwerk helpen?



Zorg goed voor je ambassadeurs!



Onderschrijf hun vaardigheden!

Endorsements



Geef en ontvang aanbevelingen! 

Recommendations



Verbind je ambassadeurs met hun klanten!



Vragen?



` 

www.justconnecting.nl

@richardvdblom

linkedin.com/in/richardvanderblom

http://www.justconnecting.nl
http://linkedin.com/in/richardvanderblom

