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Wat is een duurzame strategie 

en hoe kan de complete strategie 

daarop ingericht worden?

STRATEGIE + KPI’S

Samen met de marketing-

manager de resultaten aan het MT 

presenteren en de toekomstige 

plannen inzichtelijk maken.

STRATEGIESESSIE

De bedrijfspagina maakt op Linke-

dIn geen grote impact, maar daar 

kunnen we de collega’s wel extra in 

de schijnwerpers zetten.

PERSOONLIJK OP
DE BEDRIJFSPAGINA

Wat is het aanbod en hoe 

kan de doelgroep laagdrem-

pelig kennismaken? Zonder 

ladder geen online succes!

WAARDELADDER

Sessie met alle collega’s om het 

belang van personal branding 

te benadrukken. De toppers 

gaan door naar de 2-daagse, de 

rest pakt de e-learning om zo 

hun steentje bij te dragen.

TOP OF MIND

Is personal branding niks 

voor jou? Geen probleem, 

want met deze e-learning 

kun jij zeer passief toch je 

steentje bijdragen.

E-LEARNING

In 2 dagen bepalen we de strategie per 

individu, zodat we daar concreet op kunnen 

bijsturen. Deze training definieert de basis 
van ieders strategie. Wie ben je? Waar sta je 

voor? En hoe gaan we dat vertalen naar een 

waardevolle contentstrategie?

2-DAAGSE TRAINING
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De wereld staat niet stil, dus het aanbod 

ook niet. Hoe zorgen we ervoor de 

personal brands een passend aanbod 

kunnen blijven doen?

WAARDELADDER
DOORONTWIKKELEN
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Naamsbekendheid en meer 

traffic naar de website staan 
hier centraal.

Maandelijkse rapportage en bijsturen

Optioneel

Sessie per kwartaal met MT

SEO + SEA

� Naamsbekendheid

• Traffic naar website
� Autoriteit in netwerk

� Netwerk bouwen:

  � Persoonlijke profielen
  � LinkedIn Bedrijfspagina

� Vacatures vullen

� New Business

DOELEN

SAMEN
GROEIEN

De waardeladder wordt constant afgestemd op de dienstverlening

57
MINUTEN

METHODE

ONZE UNIEKE

MAANDELIJKS GROEIEN

Iedere maand gaan we actief aan de 

slag met de strategie per persoon. 

Hoe slaan de berichten aan? Haal je 

de KPI’s zoals op voorhand bedacht? 

Hoe kun je de vertaalslag naar 

verkopen maken? Zie je struikel-

blokken in de waardeladder? 

Bijkomend effect is dat deze 
groep mensen elkaars 

mastermind worden, 

elkaars stok achter 

de deur.

MAANDELIJKS LEREN

Naast het inhoudelijke overleg zijn de 

maandelijkse sessie ook bedoeld voor 

kennisdeling, zodat het team 

up-to-date blijft. Social media 

verandert snel, dus daar kan 

iedereen op zijn eigen manier 

mee omgaan. Daarnaast 

worden ingrijpende wijzigin-

gen op het platform aan 

jullie doorgegeven. Echt 

jullie kennispartner 

dus!
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