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YES, WAT GOED DAT JE DIT LEEST!

Dat vinden we echt. Je bent je aan het verdiepen in de wondere wereld 
van LinkedIn en Personal Branding. Superwaardevol! Voor jezelf en 
voor je bedrijf of werkgever. Tegenwoordig is het bijna een must om jezelf 
op LinkedIn te laten zien en iedereen lijkt er druk mee in de weer. Dat is 
een mooie ontwikkeling, maar brengt ook vragen met zich mee. Steeds 
meer platformen, verschillende algoritmes en zóveel experts die allemaal 
iets anders zeggen. Waar moet je beginnen? Nou hier!

Om de mindset meteen goed te zetten: onze hersens zijn lui. Heel lui als 
het aankomt op het écht lezen van berichten op onze LinkedIn tijdlijn. 
Daarom is het van belang dat jouw berichten opvallen én comfortabel zijn 
om te lezen. Het moet makkelijk te consumeren zijn, laagdrempelig en 
waardevol tegelijkertijd. Klinkt lastig, maar het gaat je lukken!

Jouw tijd is waardevol, dat snappen we maar al te goed. Daarom is deze 
gids compact en direct toepasbaar.

Met deze 8 stappen werk je aan jouw ideale LinkedIn post:

1. BEGIN MET EEN PIJNPUNT
2. SCHRIJF TO THE POINT
3. EINDIG MET EEN VRAAG
4. GEBRUIK EMOJI’S
5. KLEUR BEKENNEN
6. MAAK HET VISUEEL
7. GEBRUIK HASHTAGS
8. IDEALE MOMENT VAN PLAATSEN
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De meest gestelde vraag is: Waar 
moet ik steeds over schrijven? 
“Roel, ik vind het zo lastig om steeds 
te bepalen waar ik over moet 
schrijven“. Maak het jezelf makkelijk 
en begin bij het begin.

KIES JE DOELGROEP
Op de zaak zijn de doelgroepen vast 
bekend, maar weet je ook wie jouw 
persoonlijke doelgroep is? Als jij 
andere HR-managers wilt bereiken, 
wil je over herkenbare onderwerpen 
schrijven voor hun. Zo herkenbaar 
dat ze misschien zelfs jouw post op 
LinkedIn wel gaan lezen.

Iedereen is enorm egoïstisch 
ingesteld op LinkedIn. Iedereen 
zit op de automatische piloot te 
scrollen en het liefste pikken we 
even snel een tippie mee.

Als een post niet relevant lijkt voor 
een lezer, wordt niet de moeite 
genomen om het bericht te lezen.

Daarom wil je meteen duidelijk 
maken dat jouw post verdomd 
relevant is. Jouw openingszin is 
daarom essentieel. 

BEGIN MET 
EEN PIJNPUNT En dan hebben we het niet over zo’n 

foute die je in de kroeg gebruikt.

We hebben het over een zin 
waarmee je inspeelt op een 
uitdaging of een pijnpunt van jouw 
doelgroep. We zijn op zoek naar hun 
referentiekader.

Probeer daarbij wel een heel 
specifiek onderwerp te pakken.
Neem bijvoorbeeld ‘duurzaam 
ondernemen’. Een mooi 
aandachtspunt voor ondernemers. 
Maar ook een enorm groot 
onderwerp. Te groot voor één social 
post. Maak het onderwerp van jouw 
post veel kleiner.

WAAR VIND IK DIE PIJNPUNTEN?
Dat is de eerste stap wanneer je 
aan de slag gaat met content. Je 
kan namelijk niet zomaar even een 
bericht plaatsen, waarvan je dan ook 
nog verwacht dat hij minimaal viral 
gaat. Daar moet je jouw doelgroep 
eerst goed voor leren kennen.

Neem de tijd om te achterhalen 
tegen welke problemen jouw 
doelgroep aanloopt.



Wat zijn de vragen die zij hebben 
en welke onderwerpen vinden 
zij interessant? Vanuit daar 
wordt content schrijven al zoveel 
makkelijker. De kans dat de 
doelgroep echt aan gaat op jouw 
bericht, vergroot je enorm!

SCHRIJF ALTIJD OVER HETZELFDE
Jij kan vast over 1000 dingen 
vertellen. Je hebt overal wel een 
beetje verstand van. Maar op 
LinkedIn wil je dat mensen weten 
wat voor soort content ze bij jou 
kunnen verwachten. Door 2 pilaren 
(grote onderwerpen) te kiezen, kan 
jouw content nooit te ver afwijken. 

Dit is ook meteen dé manier waarop 
je autoriteit kan opbouwen binnen 
specifieke onderwerpen. Als je over 
een aantal onderwerpen frequent 
praat, hier waarde over deelt, zullen 
mensen vanzelf een bepaalde 
autoriteit aan jou toekennen.
Nu klinkt autoriteit vrij serieus, 
maar je wilt wel dat mensen weten 
waarom ze bij jou moeten zijn. 
Wij noemen het ook wel ‘de-niet-
zelf-benoemde-expert-status’. 
We zien namelijk ontzettend veel 
experts, maar gek genoeg noemen 
alleen zijzelf zich expert.

Roel heeft een aantal pilaren 
waarover hij voornamelijk schrijft:
Personal Branding;
Ondernemende vader.

PILLAR CONTENT MODEL
In het model op de volgende pagina 
kun je zien hoe wij aan de hand van 
3 grote onderwerpen onze content 
kleiner maken (splinteren). Denk 
hierbij aan 1 groot onderwerp in 
blog-vorm op jouw website, een 
aantal artikelen op LinkedIn over een 
specifieker onderdeel om daaruit 
meerdere social posts te creëren.

Zo zie je dat wij vanuit deze methode 
een stuk makkelijker op relevante 
pijnpunten komen en dat kan jij ook!

Vanuit de pillar ‘Personal Branding’ 
is de social post over succes op 
social media vanwege mijn baard. 
Het is dus heel fijn om een groot 
onderwerp te hebben waaraan je 
alles kan ophangen. 

Begin jouw post dus met een 
specifieke, platgeslagen openingszin 
die gericht is op een pijnpunt, 
een uitdaging of bijvoorbeeld een 
aanname van de doelgroep. Zoek 
hun referentiekader en pak die 
aandacht!



PILLAR CONTENT MODEL

Dit zijn pas je onderwerpen voor social posts

Wat zijn jouw pilaren?
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Jij kan zonder moeite A4’tjes vol 
typen over hetgeen waar je graag 
over wilt vertellen op social media. 
Dat is top! Maar doe maar niet. 
Er zijn maar weinig mensen die 
op LinkedIn zitten te wachten op 
ellenlange verhalen (tenzij je een 
artikel schrijft). 

Kom meteen tot de kern van je 
verhaal. We hebben namelijk 
allemaal een scroll-mentaliteit en 
een eindeloze inleiding tot wat je 
daadwerkelijk wilt vertellen, maakt 
jouw bericht geen scroll-stopper.

OKÉ, DUS GEEN STORYTELLING?
Ho, nee wacht. Juist wel! Storytelling 
is nog steeds noodzakelijk in een 
sterk social media bericht. Het is 
alleen niet zoals in films, dat het plot 
aan het einde komt.

Begin maar gewoon meteen met 
spoilen, daarna kijken we wel of we 
nog verder willen lezen. Probeer 
mensen, nadat je ze getriggerd hebt, 
mee te nemen in je verhaal. Dat 
kun je bijvoorbeeld doen door het 
verhaal op jezelf te betrekken. 

SCHRIJF TO 
THE POINT

Of juist een mooie anekdote te 
vertellen. Verhalen komen sowieso 
beter binnen dan rauwe content.

KORT MAAR NIET TE KORT
Je hoort het wel vaker: ‘Houd je 
berichten kort en krachtig.’ Dat klopt, 
je wilt niet teveel onnodige context. 
Dat kan er alleen maar voor zorgen 
dat lezers afhaken. Maar je bericht 
hoeft ook niet extreem kort te zijn.

Het algoritme van LinkedIn gaat 
ervan uit dat hele korte berichten 
niet zoveel waarde kunnen bevatten. 
Daarom zal jouw bericht simpelweg 
minder vaak getoond worden. En 
dat is zonde.

SNACKABLE CONTENT 
Dus, alle kennis en passie die jij 
in je hebt zijn goud waard, deel 
die vooral. Probeer het alleen wel 
snackable te houden, zodat mensen 
jouw content ook daadwerkelijk 
lezen en er iets van kunnen vinden. 

Vanuit het Pillar Content Model, 
pakken we kleine onderwerpen die 
per definitie snackable zijn. Dus 
creër je eigen stok achter de deur.



VOORBEELD Hoe hou jij het kort en bondig?

DAT KAN KORTER...
Kijk, het zal vast altijd korter 
kunnen, maar korter is niet 
altijd beter.

Je moet jezelf de tijd geven 
om context in je bericht te 
creëren, zodat de
ontvanger het beste jouw 
post kan ontvangen
en begrijpen.

Schrijf je vooral je volgende 
post en bedenk je goed 
bij iedere zin of hij niet 
beknopter zou kunnen. 
Maar dan wel zonder de 
kern van je verhaal te
verliezen!



3
Je binnenkomer is prikkelend en je 
tekst to-the-point, nu is het tijd om 
interactie uit te lokken. Je wilt graag 
dat mensen inhoudelijk reageren op 
jouw bericht, toch? Het doel is dat 
lezers iets vinden van jouw content 
en dat ook laten weten.

Je hebt vast gemerkt dat sommige 
berichten, zonder dat je daarom 
hebt gevraagd, een golf aan 
commentaren oplevert. Dan heb je 
iets heel goed gedaan! Maar wil je 
iets meer zekerheid van interactie, 
dan kun je jouw post eindigen met 
een vraag.

Als je niet om interactie vraagt, 
laat je het initiatief bij de lezer. 
Die moet dus eerst zelf bedenken 
wat ze vinden, waar ze iets over 
moeten zeggen en dan moeten ze 
daar ook nog eens een inhoudelijke 
reactie over schrijven. Heel veel 
moeite, terwijl je ze net zo goed 
een eenvoudige vraag had kunnen 
stellen.

ZOEK 
INTERACTIE MOET HET EEN VRAAG ZIJN?

Nee, dat hoeft niet. Als jij een 
stelling hebt waar iedereen iets van 
kan vinden, be my guest. Waar wij 
minder fan van zijn, zijn de stellingen 
als: ‘Eens of oneens?’ We zoek het 
liefst interactie op de inhoud, dus 
stuur daar op aan.

INHOUDELIJKE REACTIES
Als je een post schrijft over Pasen, 
je verjaardag of een behaald succes 
is de kans op reacties groot. Maar 
het zullen in de meeste gevallen vrij 
inhoudsloze reacties zijn. Een ‘Gefeli-
citeerd!’ is makkelijk uitgedeeld. Het 
liefst wil je inhoudelijke, waardevolle 
reacties ontvangen. Een vraag 
stellen helpt daarbij.

VOORBEELDEN
| Let jij op de lichaamstaal van je      
   gesprekpartner?

| Waar zit jij op LinkedIn?

| Zit jij al op TikTok?

| Ben jij één van die mensen of hou jij
   je koppie erbij?

| Maakt mijn leeftijd mij minder
   waardevol voor jou?
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Emoji’s zijn niet meer weg 
te denken uit ons online 
taalgebruik. Een emoji kan, 
zoals het woord al zegt, 
emotie toevoegen aan een 
zin of woord. Bedoel jij iets 
sarcastisch of wil je een 
geintje maken? Dan kun je 
dit met een emoji duidelijk 
maken. Ja, ook op LinkedIn. 

LinkedIn is dan wel een 
zakelijk platform, maar dat 
betekent niet dat we hier 
alleen saaie, platte teksten 
mogen schrijven. Het is 
namelijk naast een zakelijk 
platform ook een sociaal 
platform, waar emotie 
gewaardeerd wordt.

KUNNEN ALLE EMOJI’S?
In principe wel. Van duimpjes, 
alarm lichten, zonnetjes tot 
een drol. Al zouden we die 
laatste niet te vaak gebruiken. 
We kunnen ook weinig 
situaties bedenken waarin 
die toepasselijk is.

GEBRUIK 
EMOJI’S
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Oké, je post staat in de basis. Lees 
hem nou eens terug en check of je 
wel echt kleur bekend. Of je wel echt 
laat weten wat jij ervan vindt. Als jij al 
niet echt weet wat je vindt, hoe kan 
een ander hier dan iets van vinden.

Kleur bekennen voelt misschien wat 
spannend. “Je vraagt mij dus om 
volledig mijn mening te geven op 
LinkedIn? Pfoe, daar moet ik even 
over nadenken hoor.”

Dat snappen we. We zien niet 
voor niets heel veel berichten die 
precies niets toevoegen aan onze 
tijdlijn. Het delen van een bijdrage 
kan waardevol zijn, maar wat vind 
jij ervan? Hoe kijk jij hier tegenaan? 
Als je dat durft te delen worden niet 
alleen jouw posts, maar ook jouw 
personal brand sterker.

NEGATIEVE REACTIES
De angst dat iemand iets van jouw 
mening kan vinden is groot, maar 
wat ons betreft onterecht. Ja, het is 
kwetsbaar. Maar mensen gaan altijd 
iets vinden van jouw mening.

KLEUR 
BEKENNEN Positief of negatief.  Je zal zelf de 

afweging moeten maken.

Natuurlijk is het niet de bedoeling 
dat je jouw netwerk in volledige 
shock achterlaat nadat ze jouw 
bericht hebben gelezen. Het gaat 
vooral om die eerste zin. Geen 
cryptisch gelul. (Zie je wat we hier 
doen, dat is vrij duidelijk. Toch?). 

Gewoon plat slaan, de lezer neemt 
doorgaans niet de tijd om na te 
denken waar jouw post nou écht 
over gaat. Die eerste zin triggert 
meteen om door te lezen. Zo word jij 
een scrollstopper.

TONE-OF-VOICE
Zoek naar jouw eigen tone-of-voice. 
Vind jij ‘gelul’ te hard of ongepast? 
Dan moet je dit vooral niet 
gebruiken. Weet ook dat als je 
geintjes maakt in je posts, mensen 
dat in het offline leven ook 
verwachten. Dus ben jij van nature 
niet echt een grapjas, ga het dan 
online zeker niet forceren. Wees 
jezelf! 



DRAAI HET OM
Wij vinden het vaak leuk om juist 
triggeren met een zin waar we het 
zelf ook niet mee eens zijn. In veel 
gevallen zal jouw mening over een 
onderwerp in lijn liggen met die 
van de meeste mensen. Maar als 
je in die lijn ook je bericht schrijft 
is er niemand die op of om kijkt. 
Het ligt namelijk allemaal in lijn der 
verwachting. Om daarin op te vallen 
kun je juist shockeren met een zin 
waar jij het juist niet mee eens bent. 

Als voorbeeld:
‘De jeugd van tegenwoordig 
haat hard werken.’

Zo opende Lotte een post. In deze 
post haalde ze deze uitspraak juist 
volledig onderuit. Ze vindt dat young 
professionals juist wél hard werken!

Deze post kreeg reacties vanuit alle 
hoeken. Mensen die het er mee 
eens zijn, mee oneens en eigenlijk 
niet goed wisten wat ze dachten. 
Het werd een mooie bron van 
discussies. Juist doordat ze wist te 
triggeren met een zin die mensen 
niet verwachten.

Op deze manier kun jij dus ook voor 
die eerste scrolstopper zorgen. Af 
en toe  is omdenken voldoende om 
op te vallen.

UNEXPECTED EVENTS
Als we kijken naar de werking 
van ons brein in combinatie met 
prikkels, zijn er een aantal dingen 
die opvallen. Eén van die dingen is 
hoe wij reageren op onverwachte 
gebeurtenissen. We worden alert 
wanneer er iets gebeurd wat we 
niet verwachten. Denk maar aan de 
situatie waarin iemand midden in een 
presentatie ineens - vanuit het niets 
- schreeuwt. Je bent meteen wakker. 
De presentator heeft je aandacht!

Zo werkt het ook - in mindere mate 
- wanneer je content schrijft die 
mensen niet verwachten. De nieuws-
gierigheid wordt groter naar mate jij 
iets doet of schrijft waar mensen niet 
op rekenen. 

Dus op LinkedIn kun je je voorstellen 
dat mensen voornamelijk zakelijke 
content gewend zijn, met soms nog 
best formele taal, een nieuw product 
hier, nieuwe dienst daar. EN BAM! 
Daar ben jij. Met een post die volledig 
schuurt, de pijn raakt, verwart. Dat is 
wat je wilt... met die eerste zin. Daarin 
wil je dat mensen even dat gevoel 
van die schreeuwende presentator 
ervaren. Jij haalt de lezer uit de sleur! 

NEURO
TIPPIE



IK DOE HET ZO Wat is jouw manier?
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Een foto of video is geen must op 
LinkedIn. Het algoritme verandert 
en we zien dat berichten zonder 
visuele toevoeging het ook heel 
goed kunnen doen. Toch merken 
we dat een foto of video een mooie 
toevoeging is op een bericht. 

Het algoritme vertelt ons dat 
berichten met een visuele 
toevoeging beloond worden met 
bereik. LinkedIn weet namelijk dat 
wij mensen visueel zijn ingesteld en 
dat zij op deze manier het platform 
aantrekkelijker maken. 

ZOVEEL FOTO’S HEB IK NIET
Maar pfoe hé, altijd een goede 
foto vinden voor een post is niet 
makkelijk. Je post schrijven gaat 
goed, maar je hebt vaak geen 
bibliotheek vol foto- of
filmmateriaal klaarliggen.

Het kan zelfs een reden zijn om je 
bericht dan maar niet te posten. 
Het ik-wacht-wel-even-totdat-ik-een-
foto-heb-syndroom. Wij vinden dat 
doodzonde!

MAAK HET 
VISUEEL Als je niet in de nabije toekomst 

een moment ziet waarbij je een foto 
kan schieten, adviseren we om het 
bericht zonder visuele toevoeging te 
plaatsen. Je wilt nu zichtbaar zijn bij 
je netwerk!

DOE ONDERZOEK
Het gemiddelde geldt, logischerwijs, 
niet voor iedereen. Waar een foto 
bij de één voor een piek in bereik 
zorgt, blijft het bij de ander volledig 
achter. Jij kent jouw doelgroep het 
beste en jij merkt zelf wat voor jou 
goed werkt. Als de afwisseling tussen 
video, foto en tekstueel jouw gouden 
formule is, dan moet je dat vooral 
aanhouden. 

Weet wel dat wij als mensen het leuk 
vinden om te zien wie er spreekt. 
Een foto van jou bij een persoonlijk 
bericht zal daarom beter werken. 
Een bericht waarin je vertelt dat je 
presenteren spannend vindt, met 
een foto van jou voor een groep, 
maakt het meteen visueel en nóg 
geloofwaardiger.



DENK AAN DE ALT-TEKST
Foto’s zijn natuurlijk een mooie 
toevoeging aan je post. Vergeet 
alleen niet dat er ook slechtzienden 
en blinden op LinkedIn actief zijn. Als 
jij niet aangeeft wat er op de foto te 
zien is, dan hebben zij geen idee wat 
ze missen. Dit kun je ondervangen 
door het toevoegen van een 
alt-tekst. Hier vraagt LinkedIn om 
wanneer je een foto bij een bericht 
wilt plaatsen. In deze alt-tekst geef 
je in duidelijke taal op waar de foto 
over gaat.

Daarnaast is het toevoegen van 
alt-tekst gunstig voor het algoritme. 
Door de toevoeging van de tekst 
weet het algoritme ook wat er op de 
foto te zien is.

ONDERTITEL JE VIDEO’S
LinkedIn wordt voor het grootste 
gedeelte zonder audio gebruikt. 
Jouw video zonder ondertiteling 
zal dus door velen niet begrepen 
worden. Het zou zonde zijn als 
jij veel tijd in een video steekt en 
niemand weet wat je vertelt. Daarom 
is het de tijdsinvestering dik waard.

Er zijn verschillende tools waarmee 
je ondertiteling kan toevoegen.
InShot is een handige app voor 
beginners. Hiermee kun je een 
eenvoudig je video editen.
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“Waarom zou ik hashtags toevoegen, 
Roel?” Nou, dat zal ik je vertellen. 
Je kan hashtags zoeken en volgen 
op LinkedIn. Als jouw doelgroep de 
hashtag #onlinemarketing volgt en jij 
plaatst berichten met deze hashtag, 
vergroot je de kans dat zij dit bericht 
te zien krijgen, zonder dat ze een 
connectie zijn. 

Uit recent onderzoek is gebleken 
dat 3 tot 5 hashtags het meeste 
effect hebben op LinkedIn. Hierbij 
is het wel van belang dat je rouleert 
tussen hashtags en dus niet telkens 
dezelfde gebruikt. Stem ze vooral af 
op het onderwerp van je bericht.

HOE VIND IK HASHTAGS?
Je kunt in LinkedIn zoeken op 
hashtags, hierbij zie je hoeveel 
berichten met deze hashtags 
geplaatst zijn. Zo weet je dus hoe 
groot het bereik op de hashtag is. 
Een grote hashtag heeft veel bereik 
maar voor jou een kleinere kans 
om gezien te worden. Een kleinere 
hashtag heeft minder bereik, maar 
een grotere kans om hierin gezien 
te worden. Neem nooit een hashtag 
zonder volgers!

GEBRUIK 3 
HASHTAGS

BRANDED HASHTAG
Het is supertof om je eigen 
hashtag te bedenken. Wij zouden 
bijvoorbeeld de hashtag #heldentalk 
kunnen gebruiken. Weet wel dat 
deze hashtag je niks gaat opleveren 
zolang hier geen volgers op zitten. Je 
hebt dus een lange adem nodig om 
een eigen hashtag - ook wel branded 
hashtag genoemd - in te zetten. 
Gebruik deze hashtag dan ook 
consistent en geef aan wat mensen 
kunnen verwachten wanneer ze die 
hashtag gaan volgen. 

Wij adviseren altijd om je eerste 3 
hashtags relevant te houden, dus 
mét volgers. De hashtags daarna 
(dus de 4e en 5e) kun je zelf kiezen, 
bedenken, beroemd en berucht 
maken.

TRENDING
Door een hashtag mee te geven kan 
jouw post het binnen een bepaalde 
hashtag goed doen. Met veel likes 
en commentaren kan jouw post 
trending worden. Dit betekent dat 
volgers van die specifieke hashtag 
een melding krijgen van jouw 
bericht. En dat is toch maar mooi 
gratis zichtbaarheid!
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Verrassing! Er is niet één ideaal 
moment. Het is per persoon en 
per doelgroep verschillend. Roel 
merkt dat vrijdagmiddag een mooi 
moment is, maar Elwin heeft meer 
succes op de maandagochtend. 
Probeer je te focussen op de inhoud 
en niet het moment van plaatsen. 

Wel zijn er een aantal factoren die 
invloed kunnen hebben op het 
‘juiste’ moment. Het is dus geen 
heilige graal, maar we weten - door 
naar het algoritme te kijken - dat we 
met een aantal aspecten rekening 
moeten houden.

1. DE DOELGROEP
Iedere doelgroep is op een ander 
moment aanwezig op het platform. 
Denk maar aan studenten, die 
hebben een heel ander ritme dan 
een werkende young professional. 
Door je doelgroep écht te kennen 
kun je erachter komen wanneer 
jouw netwerk actief is.

2. DE CONTENT
De soort content bepaalt in 
sommige gevallen welk moment 
ideaal is.

HET IDEALE 
MOMENT Wil jij een hele persoonlijke post 

delen? Dan kan het weekend heel 
goed voor je werken. Is jouw post 
volledig zakelijk gericht, dan is een 
zondag misschien minder handig.

3. HET DOEL
Het is goed om voor jezelf een doel 
te stellen aan je post. Ben je op zoek 
naar bereik of naar interactie? In de 
statistieken kun je bekijken op welke 
momenten de meeste mensen actief 
zijn. Het is druk op het platform, 
veel publiek, maar ook veel concur-
renten. Hier kun je dus in afwisselen. 
Soms is de piek in interactie niet 
altijd de piek in activiteit op het 
platform. Wij houden de statistieken 
via Coosto in de gaten.

4. TIJD VAN HET JAAR
Als je de statistieken hebt bekeken 
en JOUW ideale moment hebt 
bepaald, is dat niet per definitie the 
way to go voor de rest van het jaar. 
Het hele jaar door veranderd het 
algoritme en de routines van jouw 
netwerk. Daar wil je goed van op de 
hoogte blijven.



PLAN TIJD OM TE SCHRIJVEN

CHECKLIST
VOOR JOUW IDEALE

LINKEDIN POST

BEGINT JE POST MET EEN PIJNPUNT?

IS DE POST TO THE POINT GESCHREVEN?

STAAN ER EMOJI’S IN JE TEKST? 

BEKEN JE ECHT KLEUR? 

NODIG JE UIT VOOR INTERACTIE?

HEB JE 3-5 HASHTAGS TOEGEVOEGD?

HEB JE EEN FOTO OF VIDEO TOEGEVOEGD?

LET OP: 
Als je uit bent op 

interactie, moet je 

er wel om vragen!



Boyleweg 10, 3208 KA  Spijkenisse
0181-760075  -  bakkie@virtuelehelden.nl


