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ü 2013  PRminded opgericht
ü 20  jaar  (internationale)  ervaring  in  bedrijfsleven  

vooral  in  zakelijke  dienstverlening
ü 8  jaar  in  hoger  beroepsonderwijs  gewerkt



Even	  voorstellen

Waarom	  ik	  doe	  wat	  ik	  doe
Ieder	  mens,	  iedere	  ondernemer,	  ieder	  

bedrijf	  is	  uniek.	  Ondernemers	  helpen	  zich	  
op	  een	  onderscheidende,	  authentieke	  

manier	  te	  profileren	  en	  daarmee	  klanten	  
aan	  te	  trekken,	  dat	  is	  waar	  ik	  

energie	  van	  krijg.



WIE:	  MKB,	  ZZP’ers,	  (interim)	  professionals	  in	  de	  zakelijke	  dienstverlening

HOE:	  Persoonlijke	  begeleidingsprogramma’s	  en	  trainingen

RESULTAAT:	  Meer	  zichtbaarheid,	  klanten	  en	  impact	  via	  (social media)	  marketing

Wie,  hoe  &  met  welk  resultaat







De  wereld  aan  je  voeten  met  LinkedIn



1.  Authentiek  en  klantgericht  profileren.  
Wat  laat  je  van  je  bedrijf  en  jezelf  zien?  



Profielonderdelen

LinkedIn  is  een  grote  database  met  4,4  
miljoen  gebruikers  in  Nederland.  Hoe  ga  jij  je  

onderscheiden?

Als  je  je  niet  onderscheidt, weten  
mensen  niet  waarom  ze  bij  jou  moeten  zijn.





• Wat	  doe	  je?
• Wat	  bied	  je	  aan	  en	  voor	  wie?
• Wat	  is	  je	  unieke	  aanpak?
• In	  hoeverre	  heeft	  je	  achtergrond	  bijgedragen	  aan	  wat	  je	  

nu	  biedt?
• Wat	  drijft	  je?	  Wat	  is	  het	  wat	  je	  gelooft	  
• Wat	  is	  het	  resultaat	  voor	  je	  klant

Vragen  om  jezelf  te  stellen





vs



Voor	  welke	  bedrijven?
Welke	  organisatievraagstukken?
Bijdrage?	  Wat	  levert	  het	  op?



.

2.  Bouw  een  relevant  netwerk  en  kom  in  
contact  met  potentiele  klanten.  



• Mijn	  netwerk	  is	  belangrijk	  voor	  het	  succes	  van	  mijn	  
bedrijf	  

• Op	  LinkedIn	  link	  ik	  liever	  niet	  met	  mensen	  uit	  privésfeer	  
(familie,	  vrienden,	  ouders	  van...)

• Ik	  wil	  alleen	  linken	  met	  mensen	  die	  ik	  persoonlijk	  heb	  
ontmoet



• Familie
• Vrienden
• Oud-‐collega’s
• Studiegenoten
• Leveranciers
• Business	  partners
• Klanten
• Enz.

Wie  zit  er  al  in  je  netwerk  op  LinkedIn



Nieuwe  connecties  met  geavanceerd  zoeken





.

Weet  jij  wie  je  ideale  klanten  zijn?



3.  Maak  jezelf  zichtbaar  als  expert  



Waarom	  LinkedIn….

LinkedIn  heeft  4,6  miljoen  actieve  
maandelijkse  in  Nederland  en  7,4  miljoen  
leden.  Al  je  toekomstige  opdrachtgevers,  
klanten,  medewerkers,  leveranciers  en  

business  partners  zitten  op  LinkedIn.  Zorg  
dat  je  opvalt  en  zichtbaar  bent.



4.  Wees  consistent  in  je  marketing  zodat  
je  top-of-mind  wordt.



5.  Wees  proactief  en  neem  de  conversatie  
offline.



67% van	  het	  zakelijke	  koopproces	  wordt	  
digitaal	  gedaan.	  Men	  consumeert	  gemiddeld	  
5	  stukken	  content	  voordat	  men	  in	  contact	  

treedt	  met	  een	  bedrijf.



LinkedIn	  profiel

Berichten	  op	  je	  tijdslijn
Connecties

Personal	  brand
Doelgroep

Content	  strategie



The	  goal	  is	  not followers,	  
but	  connections,
relationships
And believers
People	  who see themselves

in	  the	  soul
of	  your business



vs

www.pr-‐minded.nl/linkedinchecklist




