
LinkedIn content

Masterclass



In deze masterclass

Strategie Formats Onderwerp Doelen
& planningWat wel/ niet

verwachten van 
content op LinkedIn?

Welke formats 
boeken welk 

resultaat?

Waarmee spreek je 
relaties aan en krijg

je interactie?



Doelen

Wat mag je 
verwachten?



• Verkeer naar de website

• (Veel) organisch bereik

• Groei connecties en volgers

• Sales

Onhandige KPI’s



• % betrokkenheid en interactie

• Kijkers profiel en bijdragen

• De SSI score monitoren

• Aantal conversaties en berichten

• Leads (en vervolgens sales)

Wat is reëel & zinvol?



Je zelf ook reageert op de content van anderen. 

Doe je dat niet, dan krijgt jouw content minder 

zichtbaarheid.

Automatiseren of uitbesteden werkt dus

beperkt!

Maar alles mislukt tenzij



ADVIES

INVESTEER TIJD IN JE RELATIES OP LINKEDIN



Doelen

Wat mag je 
verwachten?



• Aantal reacties en deelacties

• Plus: acties na zichtbaarheid

Interactie meten



Kijkers profiel & content

• Ga naar je profiel

• Bekijk je dashboard

• Klik ‘alle activiteit weergeven’

• Klik op de ‘statistieken balk’ onder

ieder gedeeld bericht



SSI-score 

https://www.linkedin.com/sales/ssi



ADVIES

KIJK 1X PER MAAND NAAR LINKEDIN DATA



KEUZES

Formats, onder-
werpen & doelen



• Conversatie

• Waarde bieden

• Keuzes in content én contentvormen

• Consistentie & herkenbaarheid

Het geheim van succes



• Reageer op anderen

• Reageer op reacties

• Kies voor content die uitnodigt tot reageren

• Laat de linkberichten los

Conversatie



• Ruim vaste momenten in voor jezelf

• Voor je content: magazineconcept

Consistentie



FORMATS

Welke content-
vormen werken?



• Tekst

• Video

• Beeld

• Stories

Contentvormen

• Documenten

• Polls

• Gemengde vormen



• Stel gesloten vragen

• ‘hoe is dit voor jou?’ en ‘wat denk jij?’

Conversatie content



• Ja-Nee; eens-oneens

• Meerkeuze: kies 1, 2, 3 of 4

Zo’n vraag kan als tekst, beeld en video!

• Poll

Gesloten vragen



Voorbeeld visuele vraag



• Houden de kijker op LinkedIn 

• Vertellen een verhaal; delen waarde

• Start met een vraag of een prikkelende opmerking

• Maak de tekst visueel aantrekkelijk.

Gebruik bullets, witruimte en emoji’s (ja, echt😮)

Tekstberichten



Voorbeelden



• Houden de kijker op LinkedIn en geven melding

• Lang is goed

• Gebruik voldoende beeld, witruimte & bullets

• Vergeet de call to action niet!

Artikelen



• Titel: tussen 40 en 49 karakters

• Lijstjes, HoeDoe, persoonlijk/emotie

• Plaatsen op maandag, donderdag, weekend

• Liever niet voor platte verkoop

Artikel best practices



Documenten

• Ideaal als je kennis of informatie deelt

• Data, onderzoek, trends, rapporten

• Checklists, stappenplannen, e-Books

• Templates



Beeldcarrousel

• Speciale versie van een document

• Upload je afbeeldingen in een PDF

• LinkedIn maakt er automatisch een carrousel van

• Verticaal heeft enorme impact. Maar …



Beeldcarrousel

• Maak een PDF met 1 afbeelding per pagina

• Start het maken van een bericht

• Kies document en upload je PDF



• Ervaring of gebeurtenis

• Hack of HoeDoe

• Blik achter de schermen

• ‘the making of…’

Galerie afbeeldingen



• Neemt veel ruimte in op de tijdlijn

• 2:3 (1200 bij 1800 pixels/1000 bij 1500)

• Beeld of een beeld-tekst combinatie

Kies voor staand



• Zeker wel doen, maar wissel het af

• Link kan in de reacties, maar…

• Plaatsen zonder link, bewerken en link toevoegen

Linkberichten



Polls

• Max 4 keuze opties

• Uitnodigend en interactief

• Je kunt zien wie reageert



• Upload direct naar LinkedIn

• Gebruik ondertiteling (85% kijkt met het geluid uit)

• Live video te beperkt beschikbaar

Video



• Alleen in de app

• Gebruik meer dan 1 story

Stories



• 24 uur zichtbaar; geen melding bij je connecties

• Connecties kunnen je stories ontvolgen en zien

dan ook geen gewone updates meer

• Statistieken

• Bovenaan zichtbaar in de app

Stories voor- en nadelen



Story voorbeelden



• Extra zichtbaarheid bij connecties die deze

hashtags volgen

• 2 of 3 per bericht: breed + niche

• Bij artikel voor publicatie toevoegen

Hashtags



ADVIES

VERRAS MET VERSCHILLENDE FORMATS





INHOUD

Onderwerp
keuzes



• Doelen

• Merkwaarden

• Doelgroepwensen en pijnpunten

Welke inhoud deel je?



• Directe input van 1 persoon (interview, quote) 

• Verhaal/achtergrond van een 1 persoon of groep

• Eigen medewerkers, partners, klanten, gebruikers, 

bekende vakgenoten

• Ervaringen en voorbeelden

Mensen in de hoofdrol



• Recensie

• Eigen favorieten of ervaringen ergens mee

• Motivatie/reden om iets te doen of te laten

• Deel een compliment aan iemand anders

Geef een mening



• Details

• Info voor gevorderden

• Uitgebreide achtergronden

• Volledig (alles wat je moet weten over…)

Verdieping



• (Onderzoeks)data van jezelf

• (Onderzoeks)data van derden die je combineert

• Opvallende feiten & cijfers die je doelgroep nog niet

kent (en hen verbaast)

• Data van klanten (bijvoorbeeld resultaten)

Data



• Voordelen van je product of dienst

• Demonstrerend of inspirerend

• Achtergrondinformatie & blik achter de schermen

Aanbod (met mate)



Verrassende berichten

• Humor

• Onverwachte feiten, situaties en data

• Inhoud in een anders-dan-anders format



PLANNING

Stem content af
op je doel(groep)



• Doelen

• Merkwaarden

• Formats en onderwerpen die daar op aansluiten

Strategie



Voorbeelden per doel

Doel is zichtbaarheid:

• Video en live video

• Infographic (staande visual, 2:3)

• Prikkelende tekstberichten

• Beeldcarrousel

• Zakelijke memes



Voorbeelden per doel

Doel is merk laden als expert:

• Artikelen

• Documenten met kennis

• Infographic (staande visual, 2:3)

• Informatieve video’s

• Blik achter de schermen



Voorbeelden per doel

Doel is zichtbaarheid:

• Video en live video

• Infographic (staande visual, 2:3)

• Zakelijke memes



Voorbeelden per doel

Doel is interactie en dialoog:

• Poll

• Gesloten vragen, in tekst, beeld of video

• Anekdotes, onverwachte wendingen



Voorbeelden per doel

Doel is leads:

• Te downloaden documenten met CTA

• Uitgelicht-sectie + samenvatting

• Artikel met CTA



Dat beslis je helemaal zelf. Suggesties:

• Publiceer 1 of 2 keer per maand een artikel 

• Plaats ten minste 1 keer per week een bericht; 

liever 2 of 3 keer

• Reserveer tijd om op anderen te reageren

Hoeveel tijd kost dat?



Maak een kort plan

• 2 doelen

• Frequentie met publicatiedagen en -tijden

• Je favoriete contentvormen

• Herkenbaarheid (vaste elementen, branding)

• Tijden waarop je op anderen reageert



Content hergebruiken

• Nieuwsbriefintro’s

• Andere social media berichten

• Visuals

• Documenten!



NOG DIT

Je profiel



Kijkers profiel & content

Je wilt dat mensen doorklikken naar je profiel:

• Goede foto, kopregel & achtergrondfoto

• Benut de Uitgelicht sectie

• Gebruik je samenvatting strategisch



EN DIT

Je bedrijfspagina



Target je bericht

> 300 volgers



Vertel het medewerkers

• Stel medewerkers/je team op de hoogte voor extra 

bereik van een bericht

• Maximaal 1 keer per week



• Goed voor de eerste interactie

• Een groep vergelijkbare mensen

• Het algoritme is ook slim, dus hoe lang het werkt…

Werkt een LinkedIn pod?


