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Ik wil je alvast waarschuwen, want 
door het gebruiken van onze 
checklist schrijf je nooit meer saaie 
LinkedIn berichten die nauwelijks 
interactie opleveren. Jouw berichten 
verdienen meer dan dat.

Je bent je aan het verdiepen in de 
wondere wereld van LinkedIn en 
Personal Branding. En daarmee 
loop je al drie stappen voor op de 
gemiddelde LinkedIn gebruiker!

DOE HET VOOR JEZELF
LinkedIn zet je op de eerste plaats 
in voor jezelf. En oh ja, je bedrijf of 
werkgever gaat er ook van profite-
ren. Dát is de volgorde, want het is 
jouw carrière en jouw netwerk. Niet 
die van de baas.

WAAR TE BEGINNEN?
Tegenwoordig is het bijna een must 
om jezelf op LinkedIn te laten zien 
en zóveel experts zeggen allemaal 
iets anders. Waar moet je beginnen? 
Nou hier!

MINDSET OP LINKEDIN
Onze hersens zijn lui en niemand 
zit voor jou op LinkedIn. We zijn 
heel egoïstisch als het aankomt 
op het écht lezen van LinkedIn 
berichten. Het is van belang dat jouw 
berichten opvallen én comfortabel 
zijn om te lezen. Makkelijk te lezen, 
laagdrempelig en waardevol
tegelijkertijd.

ALTIJD SNACKABLE
Berichten op LinkedIn moeten 
altijd snackable zijn. Dat betekent 
dat jouw berichten (en dus ook 
je onderwerpen!) makkelijk te 
consumeren zijn. De lezer kan even 
snel jouw tippie meepikken.

Niemand zit te wachten op 
ellenlange verhalen over veel te grote 
onderwerpen. Niet op dit platform. 
Niet op dit moment. Ik zit even snel 
tijdens de lunch op LinkedIn. Of op 
de WC.

YES, WAT GOED 
DAT JE DIT LEEST!



PLAN TIJD OM TE SCHRIJVEN
Personal branding kost tijd, dus reserveer hier ook tijd voor.

CHECKLIST
VOOR JOUW IDEALE

LINKEDIN POST

IS JE ONDERWERP HERKENBAAR?
Alles draait om herkenbaarheid. Haal kleine, herkenbare situaties aan.

WAT IS DE KERN VAN JE POST?
Je hebt een leuk onderwerp, maar wat wil je hier écht over vertellen?

IS JE POST SNACKABLE?
Schrijf aantrekkelijk, to the point en zonder onnodige woorden en voorbeelden.

GEBRUIK JE EMOJI IN JE TEKST?
Zorg met ondersteunende emoji dat ze goed begrijpen als je bijvoorbeeld sarcatisch bent.

BEKEN JE ECHT KLEUR?
Als jij hier al niks van vindt, wat moet ik er dan van vinden?

HEB JE EEN FOTO OF VIDEO TOEGEVOEGD?
Zorg ervoor dat je herkent kan worden. Op een netwerkevent verstop je je ook niet, toch?

HEB JE 3-5 HASHTAGS TOEGEVOEGD?
Voeg minstens 3 hashtags met volgers toe die relevant zijn bij je post.

BELANGRIJK

Creeër de rode draad

van je post, door de kern

op voorhand te bepalen



BONUS
“Roel, ik vind het zo lastig om 
steeds te bepalen waar ik over moet 
schrijven“ en “Wie zit er nou op mij 
te wachten?!”. Ik heb ze allemaal 
gehoord. Al honderd keer.

KIES JE DOELGROEP
Zonder doelgroep blijft scherp 
schrijven altijd moeilijk. Denk eens 
na over jouw persoonlijke doelgroep. 
Wil je andere HR-managers 
bereiken? Schrijf dan over voor hun 
herkenbare onderwerpen. Kleine 
onderwerpen!

HOE DAN?
Je kan niet zomaar even een bericht 
plaatsen, waarvan je dan ook nog 
verwacht dat hij minimaal viraal gaat. 
Daar moet je jouw doelgroep eerst 
goed voor leren kennen.

Neem dus goed de tijd om te 
achterhalen tegen welke problemen 
jouw doelgroep aanloopt. Wat 
zijn de problemen die zij hebben 
en welke onderwerpen zullen zij 
herkennen? Vanuit daar wordt 
content schrijven al zoveel 
makkelijker.

De kans dat jouw doelgroep echt 
aan gaat op jouw bericht, vergroot je 
enorm!

SCHRIJF ALTIJD OVER HETZELFDE
Jij kunt vast over 1000 dingen 
vertellen. Maar op LinkedIn wil 
je dat mensen weten wat voor 
soort content ze bij jou kunnen 
verwachten. Door twee pilaren (grote 
onderwerpen) te kiezen, kan jouw 
content nooit te ver afwijken. 

Dit is dé manier waarop je autoriteit 
kan opbouwen binnen een specifiek 
onderwerp. Als je over een aantal 
onderwerpen frequent praat en 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-benoem-
de-expert-status’. We zien namelijk 
ontzettend veel experts, maar gek 
genoeg noemen alleen zijzelf zich zo.

ONTDEK JOUW 
IDEALE LINKEDIN 
ONDERWERPEN
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