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LinkedIn Succes Programma 

 

Hieronder staat alle informatie over hoe de online leeromgeving is opgebouwd van dit LinkedIn Succes 
Programma. In elk traject komt mijn businesscoaching, mijn online marketingkennis en mijn uitgebreide 
kennis over LinkedIn mooi samen. Dit ervoor zorgt dat jij met het juiste aanbod, de juiste profilering en 
de juiste marketing met veel minder moeite jouw leukste klanten gaat aantrekken waardoor je omzet 
toeneemt. 

90 dagen doelen: 
We starten met het bepalen van jouw 90 dagen doelen. Welke 3 doelen wil je zéker realiseren 
gedurende deze periode? Door dit vast te stellen bij de start van ons traject houd je je focus en kun je op 
basis daarvan de acties bepalen die nodig zijn om deze doelen ook daadwerkelijk te bepalen. 
 
Accountability: 
Om je focus en doelstellingen helder te houden, vraag ik je om elke week via e-mail je voortgang te 
rapporteren. Je kunt daarbij antwoord geven op een aantal vaste vragen. En zo hou je zelf ook overzicht 
over de doelen die je jezelf hebt gesteld en hoe ver je daar al mee bent. Handig dus! 
Daarnaast is er elke twee weken een accountablitycall via Zoom met alle deelnemers uit het traject. Hier 
gaan we in op jouw vragen en bepalen we welke acties voor de komende twee weken op de planning 
staan. 
 
Online leeromgeving: 
In de online leeromgeving staan alle video’s, werkboeken en opgenomen Masterclasses van andere 
experts. Alles is erop gericht om jou van voldoende informatie te voorzien om dit traject zo succesvol 
mogelijk voor je te laten zijn. Alle informatie is beschikbaar voor je, dus kies uit wat voor jou van belang 
is. Afhankelijk van het door jou gekozen pakket, ontvang je een jaar of onbeperkt toegang tot deze 
online leeromgeving. Ik zorg ervoor dat de online leeromgeving actueel blijft, zodat je altijd je weg 
binnen LinkedIn blijft vinden en je op de hoogte blijft van de nieuwste online marketingtechnieken. 
 

Wat zeggen anderen? 
 
Gerry Schultinga 
Persoonlijke coach, zakelijk en privé 
 
Ik had te weinig kennis van LinkedIn en in plaats van dit zelf uit te gaan 
dokteren wilde ik graag dat een professional me hierbij zou ondersteunen. Zo 
kwam ik bij Masja terecht. Naast het optimaliseren van mijn LinkedIn-strategie en online marketing 
heeft ze me ook aangemoedigd mijn 6 maanden programma te restylen en meer op de kaart te zetten. 
Ik heb nu mijn aanbod scherper in beeld en weet weer heel goed wie mijn ideale klant is. Daardoor is 
mijn communicatie duidelijker. En al tijdens haar programma heb ik drie klanten gekregen, die exact in 
dit plaatje passen. Dit zijn precies de mensen met wie ik graag samenwerk en wie ik ook daadwerkelijk 
waarde kan bieden. De samenwerking met Masja is super fijn. Ze heeft oprechte aandacht en denkt met 
je mee. Het is niet een standaard oplossing die ze je aanbiedt. Op het moment dat je vastloopt staat 
Masja meteen voor je klaar om je weer verder te helpen. Masja doet echt meer dan ze belooft en prikkelt 
je om verder te kijken dan je eigen ideeën. Ze laat je goed nadenken over het hoe en waarom van je 
keuzes.  
 

	



 
         

	
	

	

 
 
 
1-op-1 sessies 
We starten, ongeacht welk pakket je kiest, met een start-call, die twee uur duurt. Zo hebben we de tijd, zodat 
ik jou en jouw bedrijf goed leer kennen en dus goed met je mee kan denken en tijdens deze call bepalen we 
samen je 90 dagen doelen, zodat we doelgericht tijdens ons traject aan de slag gaat. 
Daarna heb je elke maand een 1-op-1 call met mij via Zoom, waarbij we samen afstemmen hoe we de 
strategieën voor jou kunnen vormgeven, zodat jij jouw doelstellingen gaat realiseren. 
 
LIVE-dagen 
In het 3 maanden programma zit 1 LIVE-dag (naar keuze) en het 6 maanden programma zitten beide LIVE-
dagen over Profilering en Contentstrategie. Kies je voor 6 maanden dan volg je de eerste LIVE-dag in het 
eerste kwartaal en de 2e LIVE-dag in het volgende kwartaal van het traject. Beide LIVE-dagen worden in 
Haarlem gegeven en vinden plaats met alle deelnemers van dat moment. 
 
Content Masters 
Verder kun je als BONUS 2x in de maand aansluiten bij de Content Masters groep als stok achter de deur om 
je online zichtbaarheid consistent vorm een de juiste boost te geven. Dat doen we via Zoom en elke sessie 
duurt 2 uur. Zie voor meer informatie: https://masjaslootweg.nl/content-masters/  
 
De modules van de online leeromgeving zijn als volgt opgebouwd: 
 

1. Focus & Doelstellingen 
In deze module bepaal je je jaardoelstellingen en vertaal je dat naar kwartaaldoelen. Je kijkt naar 
je bedrijfsdoelstellingen en maakt van daaruit een vertaling naar je online doelstellingen. Ook 
werk je je ideale klant uit: wensen, behoeftes, pijn, verlangen etc., zodat je dit ook kunt 
meenemen in je marketing voor op je website en in je content strategie. 
 

2. Profilering Aanbod & Expertise 
Je neemt je huidige productenaanbod in deze module onder de loep. Je werkt je waardeladder 
per product/ dienst uit en beschrijft je waardepropositie. Het zoekwoordenonderzoek is ook een 
belangrijk onderdeel, zodat je straks een goede vertaling kunt maken naar je website en LinkedIn 
profiel. En je verzamelt bewijs omtrent het topic waar jij je op wilt profileren. Jij gaat je autoriteit 
claimen! 
 

3. Profilering & Huisstijl 
Je leert hier hoe je handige online tools kunt gebruiken om je huisstijl op een consistente manier in 
al je uitingen te verwerken. Zo heb je geen ontwerper of bureau meer nodig, maar doe je dit 
gewoon zelf. 
 

4. Profilering & LinkedIn Profiel 
Nu de basis staat, ga je de doorvertaling maken op je LinkedIn profiel. Het doel is om de bezoeker 
van je profiel direct te triggeren om verder te lezen en bewijs te vinden over jouw expertise, zodat 
de keuze om contact met je op te nemen snel is gemaakt. Het doel is om je know-, like- en 
trustfactor via je profiel snel op te bouwen. 
 

5. Netwerk uitbreiden 
In deze module ga je aan de gang om je LinkedIn-netwerk uit te breiden. Je leert slimme 
strategieën hoe je in contact kunt komen met de juiste beslisser die bepaalt of jouw product of 
dienst wordt ingekocht, zodat je al via dit platform de relatie kunt gaan op- en uitbouwen. 
 
 
 



 
         

	
	

	

 
 
 
 

6. Contentstrategie 
Dit is een hele belangrijke stap: via een slimme contentstrategie zorg je ervoor dat je met vaste 
regelmaat zichtbaar bent, maar dat je dat met minder moeite en tijd kunt realiseren. Je kiest de 
contentvormen die bij jouw passen en leert hoe je je content slim kunt hergebruiken. Je wordt 
hiermee top-of-mind bij jouw ideale klant en profileert je als dé autoriteit in jouw vakgebied. 
 

7. Funnel- en online marketingstrategie 
Je kunt per product of dienst een waardevolle funnel maken, met als doel om de juiste doelgroep 
op je lijst te krijgen en middels opvolg e-mails steeds weer een beetje meer waarde toe te voegen 
en zo het vertrouwen in jou op te bouwen; op deze manier is de stap naar een betaald aanbod 
eenvoudiger gemaakt. Je ontvangt voorbeelden van een aantal funnelstrategieën van mijzelf, die 
je als template kunt gebruiken. 

 
8. LinkedIn bedrijfspagina 

In deze module bepaal je of een LinkedIn bedrijfspagina past binnen jouw LinkedIn strategie. Je 
leert de voordelen en ik laat je zien hoe je snel een eenvoudig die bedrijfspagina toevoegt en (als 
je daarvoor kiest) hoe je content deelt. 
 

9. LinkedIn groepen & communities 
In deze module ga je aan de slag met LinkedIn groepen. Je ziet hoe je interessante groepen kunt 
vinden waar jouw ideale klant in zit, maar ook welke groepen er zijn met vakgenoten om zelf 
voldoende kennis op te halen. Als je zelf een community wilt opbouwen is een LinkedIn groep een 
mooie optie. Hoe communitybuilding werkt, leer je in een aanvullende Masterclass. 
 

10. Leadstrategieën & Sales 
In deze laatste module ga je aan de slag met jouw leadstrategieën om van connecties en 
potentiële klanten ook daadwerkelijk klanten te maken. Ik leer je 10 strategieën die je kunt 
toepassen. Maar we gaan ook aan de slag met het uitwerken van jouw strategiegesprekken 
(verkoopgesprekken), zodat je sneller een ‘ja’ krijgt op jouw aanbod en je omzet dus toeneemt. 
 

Interesse? 
Neem contact met mij op via masja@masjaslootweg.nl of bel me op 06 – 14 13 44 88. Ik zie er naar uit 
je te spreken!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masja Slootweg,  
LinkedIn-expert & ondernemerscoach 

	


