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Graag laat ik je vijf bijdrages zien die om verschillende redenen een groot bereik 

hebben behaald op LinkedIn. 

Als je gaat zoeken op LinkedIn vind je er ontzettend veel informatie over. Je 

leest bijvoorbeeld dat een externe url het bereik negatief beïnvloedt. En dat 

het tijdstip van plaatsen een rol speelt en dat likes en comments van grote 

invloed zijn op je views. Dat video beter zou zijn dan een foto e.d. 

Ik heb samen met mijn team de afgelopen twee jaar gewerkt aan het 

optimaliseren van bereik en impact. We analyseerden honderden bijdrages. We 

hebben daarmee een interne checklist ontworpen die onze bijdrages toetst op 

dertien kritieke punten vóór, tijdens én na het plaatsen. 

Hiermee hebben we alleen al op één van onze accounts het volgende bereik 

gerealiseerd; 

2017 vanaf september 686.000 views 

In heel 2018 2,5 miljoen views 

2019 t/m augustus 2,4 miljoen views 

Het heeft ons veel tijd en moeite gekost om te achterhalen hoe we het bereik en 

de impact positief konden beïnvloeden.  

We delen onze kennis hierover kosteloos in de vorm van losse verschillende tips 

op LinkedIn en in onze e-mails met succesvol verkopen tips. 

Als ik in 2017 voor 25,- incl btw direct een overzicht van die dertien punten had 

kunnen kopen had me dat vele duizenden euro’s kunnen besparen. De 

checklist heeft zich al vele malen bewezen voor ons en onze klanten.  

Daarom stellen we onze interne checklist ook voor anderen beschikbaar voor een 

symbolisch bedrag van 25,- incl btw. De opbrengst gebruiken we om positieve en 

goede dingen te kunnen doen zoals je bijvoorbeeld kunt lezen in mijn laatste 

artikel. 

Jouw omzetgroei is onze passie. 

Have fun! 

 

Franck Fielemon, Omzetcoach.nl  

https://www.omzetcoach.nl/succesvol-verkopen-tips-e-book/
https://www.omzetcoach.nl/checklist-linkedin
https://www.linkedin.com/pulse/y-heeft-kanker-een-stoma-en-dakloos-franck-fielemon/
https://www.linkedin.com/pulse/y-heeft-kanker-een-stoma-en-dakloos-franck-fielemon/
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LINKEDIN BIJDRAGE NUMMER ÉÉN 

 

URL 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519848497242533888 

Geplaatst 5 april 2019 (vrijdag) om 10:50  

Type: video 0:13 seconden 

Likes: 7.999 

Comments: 482 

Bereik: 347.331 video views van minimaal 3 seconden 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519848497242533888
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Wat beïnvloedde bij deze bijdrage het bereik? 

Timing 

▪ Examenperiode staat voor de deur 

Herkenbaarheid en emotie 

▪ Veel ouders met kinderen die examen doen 

▪ Veel mensen die boodschappen doen bij Albert Heijn 

Daarnaast sprak de bijdrage meerdere (grote) doelgroepen aan 

▪ Ouders van kinderen die examen doen 

▪ Medewerkers van Albert Heijn 

▪ HR professionals 

 

Het relatief hoge aantal likes zorgde voor veel extra views. Het hoogtepunt lag 

op 8 en 9 april. Op het piekmoment kwamen er ruim 3.500 views per uur bij. 
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LINKEDIN BIJDRAGE NUMMER TWEE 

 

URL 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6500413151010451456  

Geplaatst 10 februari 2019 (zondag) om 16:00  

Type: alleen tekst 

Likes: 274 

Comments: 821 

Bereik: 252.462 views 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6500413151010451456
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Wat beïnvloedde bij deze bijdrage het bereik? 

Belofte en call to action 

▪ deze bijdrage geeft een interessante belofte namelijk een hoger bereik en 

impact met je LinkedIn bijdrages 

Betrokkenheid 

▪ veel mensen die in het commentaar reageren en vragen om de 

processtappen 

▪ FOMO Fear Of Missing Out, wat vragen al deze mensen op? 

Checklist 

▪ Om het bereik van de bijdrage te beïnvloeden is de LinkedIn checklist 

gebruikt  

 

 

Lees ook dit artikel over de impact van onze checklist  

https://www.linkedin.com/pulse/zo-krijg-je-meer-bereik-én-impact-op-linkedin-

van-47-fielemon/  

Een bijdrage zoals deze of die in voorbeeld drie en vijf kun je pas plaatsen als je 

voldoende goodwill hebt binnen je netwerk. Omdat je alleen tekst gebruikt is het 

ook belangrijk dat je de juiste technieken gebruikt om je bereik maximaal te 

beïnvloeden. De checklist kan je daarbij helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/zo-krijg-je-meer-bereik-én-impact-op-linkedin-van-47-fielemon/
https://www.linkedin.com/pulse/zo-krijg-je-meer-bereik-én-impact-op-linkedin-van-47-fielemon/
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LINKEDIN BIJDRAGE NUMMER DRIE 

 

URL 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6489600682205736960 

Geplaatst 11 januari 2019 (vrijdag) om 22:30  

Type: alleen tekst 

Likes: 430 

Comments: 1.725 

Bereik: 334.660 views  

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6489600682205736960


 

©2019 De Verkoopmaatschappij.  Auteursrechtelijk beschermd, niets uit deze uitgave mag zonder de 

nadrukkelijke toestemming van de uitgever worden gedeeld of vermenigvuldigd. 
Pagina | 7  

 

Wat beïnvloedde bij deze bijdrage het bereik? 

Timing 

▪ vlak na de kerstvakantie, eerste weken januari 

Belofte en call to action 

▪ deze bijdrage geeft een interessante belofte namelijk een hoge 

verkoopeffectiviteit 

Betrokkenheid 

▪ veel mensen die in het commentaar reageren en vragen om de 

processtappen 

▪ FOMO Fear Of Missing Out, wat vragen al deze mensen op? 

Checklist 

Om het bereik van deze bijdrage te beïnvloeden is de LinkedIn checklist voor 

méér bereik en impact met je bijdrages gebruikt 

 

*TIP* 

De genoemde stappen uit de bijdrage kun je kosteloos en zonder opt-in 

downloaden op onze website 

https://www.omzetcoach.nl/7-stappen-naar-meer-omzet-met-linkedin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omzetcoach.nl/7-stappen-naar-meer-omzet-met-linkedin/


 

©2019 De Verkoopmaatschappij.  Auteursrechtelijk beschermd, niets uit deze uitgave mag zonder de 

nadrukkelijke toestemming van de uitgever worden gedeeld of vermenigvuldigd. 
Pagina | 8  

 

LINKEDIN BIJDRAGE NUMMER VIER 

 

URL 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6554985054366425088  

Geplaatst 11 juli 2019 (vrijdag) om 10:00  

Type: video 

Likes: 4.557 

Comments: 478 

Bereik: 249.130 video views van 3 seconden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6554985054366425088
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Wat beïnvloedde bij deze bijdrage het bereik? 

Opvallende unieke content – visuele aantrekkelijkheid 

Deze bijdrage geeft een optische illusie doordat in de video de user interface van 

LinkedIn wordt nagebootst. Een motion graphic designer heeft een update in een 

video van een branding gemonteerd waardoor een zeer opvallende effect wordt 

gerealiseerd. 

Sharen van content 

▪ Duizenden mensen hebben deze video opnieuw gedeeld vanuit de originele 

content met als gevolg enkele likes 

▪ Ik deed iets anders en gebruikte een techniek uit de checklist namelijk 

de bijdrage NIET sharen maar de video opslaan en zélf opnieuw 

uploaden naar LinkedIn, uiteraard met credits naar de maker, hierdoor 

haalde ik met content van iemand anders bijna 250.000 views. 

Timing en herkennen van potentie 

Toen ik de bijdrage voor het eerst zag en zag wat voor een impact deze bijdrage 

had als originele content (inmiddels 1,2 miljoen views en 76.000 likes) besefte ik 

gelijk dat het iets bijzonder was met potentie en plaatste direct een bijdrage met 

mijn visie op de inhoud van de bijdrage. Op dat moment had de bijdrage zo’n 

250.000 views bij de originator. 

 

*TIP* 

Bij nieuwe features kan het voorkomen dat het LinkedIn algoritme dit feature wil 

promoten en mensen die het gebruiken voorrang geven op de tijdlijn. Dit is lange 

tijd het geval geweest bij video. Video heeft daarnaast het voordeel dat 

bewegend beeld vele malen sneller de aandacht trekt dan een plaatje of tekst. 
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LINKEDIN BIJDRAGE NUMMER VIJF 

 

URL 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6413515676258045952  

Geplaatst 16 juni 2018 (vrijdag) om 0:00  

Type: alleen tekst 

Likes: 285 

Comments: 1.747 

Bereik: 318.969 views 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6413515676258045952
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Wat beïnvloedde bij deze bijdrage het bereik? 

Belofte en call to action 

▪ deze bijdrage geeft een interessante belofte namelijk een tips die je 

helpen om koud bellen effectiever te maken 

Betrokkenheid 

▪ veel mensen die in het commentaar reageren en vragen om de tips 

▪ FOMO Fear Of Missing Out, wat vragen al deze mensen op? 

Checklist 

Om het bereik van deze bijdrage te beïnvloeden is de LinkedIn checklist voor 

méér bereik en impact met je bijdrages gebruikt 

 

*TIP* 

De koud bellen tips zijn nog steeds kosteloos en zonder opt-in te downloaden 

op onze website zie https://www.omzetcoach.nl/telefonische-acquisitie/  

 

 

Wil je linkedIn ontwikkelen als duurzame leadbron en 

daarmee tijd en geld besparen? 

 

Meld je dan aan voor de Online LinkedIn for Business 30-dagen cursus – 

gericht op resultaat door gedragsverandering en directe implementatie! Zie 

www.omzetcoach.nl/linkedin-for-business-online in maximaal 15 minuten per 

dag meer bereik, impact en leads via LinkedIn. Nu pilotprijs voor slechts 

197,- ex btw. 

Elke maand organiseren wij ook verschillende LinkedIn workshops op locatie door 

het hele land waarbij we deelnemers helpen hun eigen social selling strategie uit 

te werken in een smart actieplan. Je leert met welke vijf pijlers je een strategie 

ontwikkelt waarmee je effectief leads genereert en klanten aantrekt via LinkedIn.  

Je krijgt inzichten in technieken, processen en systemen waarmee wij miljoenen 

views kregen, duizenden leads genereerden en honderden klanten aantrokken. 

Meld je tijdelijk aan van 247-,- ex btw voor slechts 197,- ex btw op 

www.omzetcoach.nl/socialsellingworkshop 

 

 

 

https://www.omzetcoach.nl/telefonische-acquisitie/
http://www.omzetcoach.nl/linkedin-for-business-online
http://www.omzetcoach.nl/socialsellingworkshop
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