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Hoe pak je dat aan?



Even een mooie quote waarom social selling

The more real and
authentic you can show
up as yourself, the more
people want to follow
you and work with you.



Social selling in een notendop

Samenvatting

Social selling is een
duurzame strategie
waarbij alles draait om
de klant en Personal
Branding.

Als kennisleider deel je
waardevolle informatie
met de doelgroep. Dit
doe je bijvoorbeeld
door tips te delen.

Social selling brengt
veel voordelen met zich
mee. Denk hierbij aan:

Door aan de slag te
gaan met social selling
kan je 1.600 telefoontjes
laten liggen.

Met alleen een sterk
zakenprofiel kom je er
niet. Jouw persoonlijke
profielschets speelt ook
een hele grote rol.
Klanten willen worden
aangesproken als mens
en zaken doen met een
persoon. 

Bij kennisleiderschap
geef je 'gratis' informatie
weg. Een product of
dienst verkopen is key.
Maar voordat dat lukt,
moet de doelgroep jou
wel vertrouwen. Je gaat
jezelf positioneren als
kennisleider.

Het opbouwen van
waardevolle en duurzame
relaties. Koude acquisitie
is deels van de baan en
het is goed voor de
naamsbekendheid. Het
wordt tijd voor warme
acquisitie! Dit houdt in
dat een potentiële klant
interesse heeft getoond
in jouw product of dienst.

Start met netwerken,
luister naar de
klantvraag, verspreid
content, ga de interactie
aan en neem tot slot de
spannende stap: warme
acquisitie. 
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Inleiding

Doe jij ook aan social selling? Hoe vaak hoor je deze vraag maar je hebt geen idee wat het inhoudt? De manier
waarop we dingen kopen is de afgelopen jaren drastisch veranderd, zowel in B2C als B2B. ‘Vroeger’ kreeg men
informatie met behulp van sales gesprekken. Tegenwoordig verzamelt iedereen informatie door internet en social
media. Dit geldt voor zowel de oriënterende- als de verkopende fase. Zoals je begrijpt, de verschuiving naar social
selling is enorm gegroeid.

In deze whitepaper worden verschillende tips en tricks gedeeld om social selling toe te passen. Zodat jij uiteindelijk
meer new business binnenhaalt. 



Wat is social selling?



Toon oprechte interesse.
Deel waardevolle content die
probleemoplossend is.
Trek aandacht.
Ga interactie aan.

Belangstelling wek je als
volgt:

Met social selling gebruik je social media om nieuwe leads te genereren en aan
langdurige vertrouwensrelaties te bouwen. Het is een duurzame strategie
waarbij alles draait rond de klant en jou al personal brand. Met social selling laat
je de potentiële klant naar jou toekomen omdat je belangstelling wekt als
personal brand. 

Bij social selling draait alles om de personal branding. Met alleen een sterk zakelijk profiel kom
je er niet. Jouw persoonlijke profielschets speelt ook een hele grote rol. Klanten willen worden
aangesproken als mens en zaken doen met een persoon. 

Een grote valkuil is dat men bij social selling de focus te veel legt op het binnenhalen van
leads. Het binnenhalen van leads is natuurlijk de key, maar vergeet het uitbouwen van
langdurige klantrelaties niet. Een klant binden en behouden is namelijk moeilijker dan een klant
vinden. 

Kortom, social selling is een manier om het verkoopproces te starten. Want tegenwoordig
oriënteert iedereen zich online en is social selling een goede manier. Het primaire doel is
namelijk jouw klanten voeden met relevante informatie. 



Nadat je jezelf verschillende doelen hebt gegeven ga je na
op welk kanaal jij jezelf als personal brand wil gaan
positioneren. Waar bevindt jouw doelgroep zich? Begin met
één kanaal, gaat dat goed, breid dan uit naar een tweede
kanaal. 

In veel gevallen zal blijken dat je start met LinkedIn. Nadat
je jouw doelen hebt bepaald en op welk kanaal je zichtbaar
wil zijn, wordt het tijd om na te denken hoe jij je in de
toekomst in de markt wil gaan zetten. Probeer het zoveel
mogelijk af te bakenen door na te gaan waar JIJ goed in
bent en koppel hier thema’s aan. 

Door jouw kracht te blijven herhalen als personal brand
gaan mensen er uiteindelijk in geloven dat jij hier ook goed
in bent. Dit noemen we kennisleiderschap. Maar wat is
kennisleiderschap nou eigenlijk? 

Jij als personal brand

(Meer)waarde creëren.
Nieuwsgierigheid wekken.
Kennis delen.
Onthouden worden door (potentiële)
klanten.

Of je het nou fijn vindt of niet, bij social
selling sta jij als personal brand centraal
waarbij je jezelf verschillende doelen
geeft: 

1.
2.
3.
4.

Geef jezelf doelen



Wat is
kennisleiderschap?



Onderscheid je van de concurrentie. 
Geef ieder bericht een personal touch. 
Formuleer ieder bericht in eigen woorden, zo
creëer je een persoonlijk en menselijk
bericht. 
Geef iets gratis weg zoals tips, een
whitepaper, etc. 

Wat tips op een rijtje 
Ik focus me op positionering- en
marketingstrategieën. In het begin schoot ik met
hagel en wilde ik alle kennis delen die ik in huis
had. Dit werkte alleen maar verwarrend voor een
potentiële klant. Door uit te zoom en te kijken waar
ik energie van kreeg, kwam toch het strategisch
aspect naar voren. Dus ik deel content over
positionering- en marketingstrategieën. 

Voorbeeld:

Als kennisleider deel je waardevolle informatie met jouw doelgroep. Dit doe je bijvoorbeeld met het
delen van tips, schrijven van blogs en whitepapers. Tegenwoordig is er online zoveel informatie
beschikbaar, dat kennis beschermen helemaal geen zin heeft. Als jij informatie niet beschikbaar stelt,
doet een ander dat wel. Dus...gebruik de kennis die je hebt en deel het als autoriteit in jouw vakgebied.
Zo vergroot je jouw geloofwaardigheid en win je langzaam het vertrouw van (potentiële) klanten. 



Voordelen van social
selling



Hopelijk is het nu helder
wat social selling inhoudt
en hoe je ermee aan de
slag kunt. Om je extra
over de streep te trekken
heb ik de voordelen voor
je op een rijtje gezet:

1 Je bouwt een waardevolle relatie met een
klanten op die verder gaat dan verkoop.

2 Er ontstaat een duurzame relatie wat kan
uitlopen tot trouwe klanten of zelfs fans! 

Het is goed voor de naamsbekendheid van
jouw bedrijf of het bedrijf waarvoor je werkt.

Koude acquisitie is (deels) van de baan! 
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De (potentiële) klant ontvangt waardevolle
informatie van jou. 5



Tijd voor warme acquisitie
De bouwstenen staan en je ziet de voordelen van social selling in. Dus het is tijd voor warme
acquisitie. 

Warme acquisitie houdt in dat een potentiële klant interesse heeft getoont in jouw product of
dienst. Dit houdt bijvoorbeeld in het downloaden van een whitepaper, volgen van een van de
social media pagina’s etc. Voordat een potentiële klant interactie toont heb jij veel content
moeten creëren. Ja, dit kost veel tijd en misschien ook energie. Persoonlijk vind ik dat dit
minder tijd en energie kost dan koude acquisitie. Contact met iemand opnemen die interesse
in iets toont is nou eenmaal gemakkelijker. 

Uit een onderzoek van Keller blijkt ook dat je 1.600 koude telefoontjes moet plegen om er 5
verkoopgesprekken uit te halen. En 90% van de mensen die koud worden gebeld reageren
niet meer terug op de telefoontjes. Volgens het onderzoek van Keller is slecht 0,3% van de
koude acquisitie succesvol. Dus, waar ga jij voor? 

Bron: https://www.superoffice.com/blog/social-selling-statistics/

https://www.superoffice.com/blog/social-selling-statistics/


5 stappen om social
selling te integreren



Netwerk!
Ga op LinkedIn op

onderzoek uit aan wie
jij jouw product of

dienst onder de
aandacht wil brengen.

Bouw je netwerk uit
door een persoonlijke
uitnodiging te sturen

en ga het gesprek
luchtig aan. Vergeet

die salespitch, dat
komt later. 

 

1

Om aan de slag te gaan met social selling en om warme acquisitie te integreren heb ik een
stappenplan voor je uitgewerkt. Zo kan jij direct aan de slag en kan je de 1.600 telefoontjes
links laten liggen. 

Luister naar de
klantvraag

Een veelgemaakte
fout is niet luisteren

maar meteen vertellen
wat je te bieden hebt.
Stop daarmee. Denk
na waar de klant ‘s
nachts wakker van

ligt en biedt relevante
content om hen hierin

te ontlasten.
 

2
Verspreiden van

content 
 Er zijn verschillende

manieren om de
content die jij maakt

te verspreiden. Schiet
niet met hagel.

Onderzoek waar de
doelgroep zich

bevindt en focus je op
die kanalen.

 

3
Interactie met de

klant.
Zie je dat jouw klant
regelmatig iets post
op een social media

kanaal? Reageer hier
dan af en toe op. En

wist je dat een
inhoudelijke reactie

ook een manier is om
bij het netwerk van de

klant te komen? 
 

4
Telefonisch contact. 

Ook wel, warme
acquisitie genoemd.
Dit is een spannende

en essentiële stap! Nu
wordt het tijd iets te

gaan verkopen. Nadat
je een aantal keer

contact hebt gehad
met een prospect,
vraag je of je mag

bellen. 
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That's it! Nog even
wat facts.



Laatste facts om jou over de streep te trekken.

7,3 miljoen op Facebook
3,7 miljoen op Instagram 
1,7 miljoen op TikTok
70.000 op LinkedIn 

Dagelijks gebruiken in
Nederland 13,7 miljoen mensen
social media waarvan: 

Het wil niet zeggen hoe meer
gebruikers, hoe meer kans op
succes. Doe goed onderzoek
naar waar jouw doelgroep zich
bevindt. 

Je dient de leads wel zo snel mogelijk op te volgen. Als je meer dan twee dagen
wacht weet men minder goed wie je bent. Dus hoe sneller je een lead opvolgt, hoe
groter de kans van slagen. 

Juiste kanaal gevonden? Top! Want uit
onderzoek van Liz Gelb-O’Çonnor blijkt dat
mensen die gebruik maken van social selling
50% meer kans hebben op het behalen van hun
sales targets. 

Bron: https://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2021

Bron: https://2bfound.nl/blog/social-media-trends-ontwikkelingen/

https://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2021
https://2bfound.nl/blog/social-media-trends-ontwikkelingen/


Karlijn Raijmakers
Owner

Aan de slag?

Je wil graag aan de slag met social selling maar je
weet niet hoe?
Neem contact met op, ik brainstorm graag 
met je. 

      karlijn@yourstrategeeks.nl




