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Is het aangewezen om op posts van directe verzekeraars zelf een reactie te 
plaatsen, met de gegevens van het makelaarskantoor? Of is dat not done? 

Het is altijd goed om aan de posts die u deelt een eigen tekst toe te voegen. 
Natuurlijk is het ook een goed idee om op een subtiele manier de gegevens van 
het makelaarskantoor te vermelden. Te promotioneel communiceren lijkt me 
echter not done! 

 

Gebruikt u LinkedIn Premium of het gewone LinkedIn? 

Alle functionaliteit die ik tijdens het webinar aan bod heb laten komen, kunt u met 
een gewoon (gratis) lidmaatschap van LinkedIn gebruiken. Ik heb geen betalende 
LinkedIn-functies aangehaald en/of gebruikt. 

 

Voor Facebook – en dan meer bepaald de Facebookbedrijfspagina – vind je 
heel wat aanbevelingen over wanneer je het best content post (17u00-18u00) 
en over hoeveel/welke inhoud je dan moet brengen. Bestaan er ook dergelijke 
aanbevelingen voor LinkedIn? 

Aanbevelingen omtrent frequentie en timing: 

● LinkedIn: 

○ Frequentie: 1 tot 7 keer per week posten. 

○ Timing: tussen 7u30 en 9u30 (dit hangt echter van uw doelpubliek af 
en kan dus wel eens veranderen). 

● Facebook: 

○ Frequentie: 1 tot 7 keer per week posten (max. tweemaal per dag). 

○ Timing: tussen 7u30-9u – 12u-13u – 19u-22u. 
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Wat met negatieve reacties via Facebook? 

Het is een goede praktijk om de volgende stappen te volgen: 

● Bevestig dat u de negatieve reactie hebt gezien, door er zelf op te reageren 
(bv. met ‘Bedankt voor je bericht’ of ‘Jammer dat …’ en vervolgens ‘Hoe 
neem ik het best contact met u op, om dit oplossen?’). 

● Neem het gesprek van Facebook of andere platformen weg, om tot een 
oplossing te komen. Probeer het probleem of de klacht op te lossen via 
privéberichten, e-mail, telefoon, face-to-facecommunicatie enzovoort. 

● Verwijder het bericht niet, tenzij: 

○ de persoon doorgaat, dan VERBERGT u de commentaar; 

○ de persoon over de schreef gaat, dan verwijdert u het bericht en 
blokkeert u de persoon. 

● Als het probleem opgelost is, kunt u steeds aan de klant vragen om een 
positieve commentaar bij het bericht te plaatsen, zoals ‘Ze hebben mijn 
probleem goed opgelost’. 

 

Hoe kan je een standaardtekst maken en invoegen in LinkedIn? 

LinkedIn biedt dit zelf niet aan, maar hiervoor bestaat een reeks tools bekend als 
auto text expanders. 

● Sommige werken overal op uw pc, zoals Texter of PhraseExpress. 

● Andere werken alleen in uw internetbrowser, zoals Auto Text Expander voor 
Chrome, een plug-in die u vindt in de Chrome Web Store. 

● Daarnaast bestaan er apps voor Androidsmartphones met dezelfde functie, 
zoals Texpand. 

Concept is simpel: Ik tik een lettercombinatie, waarop de tool die omvormt naar 
langere teksten die u vaak gebruikt. Alle bovenstaande tools zijn GRATIS (en ja, u 
kunt betalen voor meer functionaliteit). 

 

Wat zijn de beste uren om op Facebook te adverteren? 

Voor adverteren bestaan er niet echt goede uren. Advertenties verschijnen op 
basis van biedsystemen en lopen doorheen de dag. 
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Wat met Instagram? 

Als u Facebook gebruikt, vormt Instagram daar vaak een zeer goede combinatie 
mee en aanvulling op, omdat: 

● de jongere generatie (20-35) actiever is op Instagram dan op Facebook; 

● de foto’s van Instagram ook goed te gebruiken zijn voor posts op Facebook; 

● als u op Facebook adverteert, u uw posts ook op Instagram kunt laten 
passeren als betaalde content. 

Weet echter dat Instagram alleen op beeld (foto/video) focust, niet op tekst, terwijl 
u op Facebook naast uw beeld toch wat meer significante tekst kunt/moet 
gebruiken. 
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