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Inleiding 

 

LinkedIn is hét krachtigste B2B-platform en toch lijkt een groot deel van de 

gebruikers er niet het volledige potentieel uit te halen. Daarom tracht ik in dit 

ebook jullie insights te verschaffen. Twee concrete onderwerpen staan hierin 

centraal: ‘Hoe kan ik LinkedIn naar mijn hand zetten?’ en ‘Wat is mijn strategie 

voor dit platform?’ Voor alle duidelijkheid: ik claim geen expert te zijn, 

aangezien ik LinkedIn slechts sinds zes maanden actief gebruik. Wél heb ik 

reeds een aanzienlijk netwerk uitgebouwd, en … Scoor ik zichtbaar met mijn 

content. Natuurlijk dient hier een belangrijke vraag beantwoord te worden: Hoe? 

Hieronder zet ik concreet mijn werkwijze uiteen. Vrees niet: mijn ebooks zijn 

niet afschrikwekkend lang. Zoals je meteen zal merken, ben ik graag 

to-the-point en vermijd ik opvulling zonder waarde. Ik probeer zo snel en 

efficiënt mogelijk te werken, wat ik ook toepas in dit ebook. Het is kort, maar elke 

zin geeft je meerwaarde. Daarnaast heb ik ook actionable tips toegevoegd zodat 
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jullie zelf poolshoogte kunnen nemen. Daarop volgen enkele analyses van mijn 

posts  met als centraal uitgangspunt: ‘Waarom plaats ik iets?’ en ‘Wat is de 

achterliggende betekenis?’. Ten slotte vind je nog twee cases terug van 

ondernemers waarmee ik geconnecteerd ben op LinkedIn. Ondernemers die het 

uitgesproken op hun manier aanpakken.  
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LinkedIn - basics 

 

Wat is de essentie?  

 

Sociale netwerken draaien rond één concept: verhalen. Herinner jij je nog wat je 

vorig jaar gegeten hebt op deze dag? Waarschijnlijk niet. Maar heb je ooit ergens 

gegeten en gebeurde er toen iets grappigs, leuks, of ergs? Dat weet je 

waarschijnlijk nog wel. Om top-of-mind te blijven bij je netwerk moet je zien dat 

je verhalen kan vertellen. Daarom werken cold sales niet! En deinzen mensen 

terug van promo’s. Waar mensen (lees: je volgers, je lezers) wél om geven; is je 

avontuur, je pad dat je aan het afleggen bent.  IEDEREEN heeft een verhaal. Het 

is niet omdat je al 20 jaar bij hetzelfde bedrijf werkt in min of meer dezelfde 

positie dat je niets te vertellen hebt. IEDEREEN kan insights geven over zijn 

sector en werkveld. Waarom zitten mensen op social media? In de eerste plaats 

entertainment, terwijl ze liefst iets bijleren. Zorg ervoor dat je hier juist op 

inspeelt. Ik zie dagelijks mensen de mist in gaan omdat ze deze simpele theorie 

niet correct toepassen. Mensen willen short-term satisfaction. Voorzie hen 

hiervan, en ze komen terug voor meer. Weinig mensen willen leren vissen, veel 
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mensen willen wel een vis. Geef ze de vis, en je weet ze te strikken: hook, line 

and sinker. 

Waar gaat men de mist in?  

 

Door te verkopen.  De meerderheid van de mensen die dit ebook lezen, zitten in 

de sales. Ik geef aan jullie deze grote tip. Stop met verkopen op LinkedIn, 

niemand heeft er een boodschap aan. Enkele voorbeelden:  

 

● Nu 20% korting bij uw volgende aankoop! 

● Hallo, ik ben X van bedrijf Y en wij bieden Z aan, contacteer mij vandaag nog.  

● Een connectie toevoegen en meteen een bericht sturen waarin je iets wil 

verkopen.  

 

Vooral dat laatste is een dooddoener: dan kom je trouwens meteen terecht op 

mijn fictieve ‘zwarte lijst’. Ik connect met je om je verhalen te volgen, je content 

te lezen, je meerwaarde te ontdekken. Wanneer je mij gaat hard-sellen na vijf 

minuten, dan verlies ik alle interesse. Mensen die een betrouwbaar product of 

dienst leveren, moeten niet uitbundig gaan cold-sellen. Zij halen mensen binnen 

via inbound marketing en dat is de strategie die ik ook toepas. Nooit heb ik een 

cold call gedaan,  wel in het begin van onze loopbaan tien cold e-mails verzonden 

en ik voelde me er niet goed bij. De kans is groot dat de salesmensen hierbij eens 
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zullen grinniken en zeggen dat ik de bal hier volledig mis sla. Ik denk echter dat 

het net op een andere manier kan , en deze manier probeer ik jullie te laten zien.   

 

 

Waar gaat het nog mis?  

 

Hieronder heb ik een aantal vaak voorkomende zaken opgelijst. Zo kan je deze 

fouten vermijden in de toekomst.  

 

● Onvolledig profiel (geen foto, geen omslag, geen bio) 

 

● Je naam in kleine letters. Nooit begrepen, dit komt onprofessioneel over.  

 

● Onscherpe en/of onduidelijke foto’s.  

 

● Het delen van Engelstalige artikelen die vaak heel technisch zijn geschreven. Dit 

komt niet over alsof je een expert bent, maar het lijkt eerder een gemakkelijkere 

uitweg. Schrijf daarom je content zelf! 

 

● Klagen. Negatieve content leidt tot een enkeltje richting ‘zwarte lijst’.  Ik begrijp 

dat je niets moet weten van recruiters, ik snap je frustratie als een bedrijf je aan 

het lijntje houdt na een sollicitatie, maar deel het niet op LinkedIn. Als jij 

negatieve energie uitstraalt, gaan mensen je negatief bekijken en vice versa. 
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Vermijd dit! 

 

● Jezelf groter voordoen dan je bent. Een beetje bluf is best oké, maar zet geen CEO 

in je functietitel als je de enige werknemer bent. Brand niet al je content met je 

gezicht of logo, dat is niet relevant. Focus op de essentie.  

 

Hoe schrijf je een goede post op LinkedIn?  

 

Het is makkelijker dan je denkt. Het draait simpelweg rond een verandering van 

mindset. Je bent niet meer aan het verkopen; probeer te ontsnappen aan de 

drang tot ‘meer klanten werven’ of ‘grotere omzet halen’. Die zaken zijn een 

uitwerking van een goede contentstrategie. Hoe werkt het dan wel? Je vertelt 

een verhaal, je deelt insights vanuit je sector én je probeert je netwerk te 

motiveren.  

 

Dit is een strategie die ik sinds zes maanden toepas en op het moment van 

schrijven heb ik 3600 échte connecties. Dat getal maakt mij uiteindelijk weinig 

uit,  maar het plaatst dingen in perspectief. Ik zie mensen met 10.000+ 

connections in hun jobtitel (shame!) maar ze krijgen maar 2 likes per post 

(double shame!). Kortom: probeer je netwerk te verwennen.  
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Hoe doe ik dit concreet?  

 

Ik combineer de drie pijlers die hierboven aangekaart zijn (Je vertelt een 

verhaal, je deelt insights vanuit je sector én je probeert je netwerk te motiveren.) 

Ik heb de laatste maand beseft dat ik wel degelijk met iets unieks  bezig ben. Het 

feit dat ik het aandurfde om op mijn 19 jaar een eigen zaak te starten om bij te 

leren, vraagt lef. Toen was ik echter nog een heel ander persoon; ik wou niet de 

man zijn die in het centrum van de belangstelling stond. Ik was heel onzeker.  

 

De transformatie die ik ondertussen heb afgelegd, heeft ervoor gezorgd dat ik 

eindeloos veel verhalen heb om te vertellen . Over hoe ik op 16 jaar extreem 

zwaarlijvig was, dit er allemaal had afgewerkt en het er weer terug bij heb laten 

komen. Ik fitness nu professioneel en dat maakt een heel verschil. Nu kun je 

denken, wat heeft fitness te maken met mijn professioneel B2B-netwerk? Veel! 

Als je gaat fitnessen dan heb je een aantal eigenschappen. Je hebt consistency 

(als je je schema volgt), je hebt doorzettingsvermogen (als je jezelf blijft pushen 

tot het uiterste) en je geeft om je lichaam (jezelf graag zien). Dit zijn 

verschillende elementen die je mooi kan bundelen in een verhaal. Hoe heb ik 

dit gedaan? Zie het voorbeeld hieronder.  
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Je start met het thema van de post  “consistency is the key”. Dan bewijs je dat je 

niet enkel blabla, maar ook dada bent “enkele weken geleden liet ik weten … 

ondertussen al zes kilogram kwijt”. Wat is het voordeel van dit thema? “Mijn 

mind is helderder, ben zelfzekerder”. Wat brengt de toekomst? “Ik ga voor een 

verandering van levensstijl”. Hoe lok je engagement uit? “Hoe zit dit bij jullie?”  
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Dat laatste is iets heel belangrijks wat mensen vaak vergeten. Als jij een café 

binnenstapt, neem jij dan een luidspreker, schreeuw jij je mening en kruip je dan 

weg in een hoekje? Nee, je start een gesprek met een vriend of zelfs een 

vreemde. Zo werkt social media ook. Mensen spenderen veel tijd op deze 

netwerken omdat ze vaak in het echte leven niet die ‘likes’ krijgen. Mensen 

willen dus SPREKEN met elkaar. Hoe zorg je ervoor dat je een gesprek kan 

starten?  Door een vraag te stellen. Ik doe dit regelmatig. Dit is geen manipulatie, 

ik heb oprecht interesse in wat jullie plannen zijn. De mensen die een reactie 

nalaten, zijn mensen die ik me herinner. Probeer dit toe te passen op jouw 

content. Zorg ervoor dat je in gesprek kan treden met mensen, je weet nooit hoe 

het kan uitdraaien. 
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Hoe lok je nog meer engagement uit?  

 

Door controversieel te zijn. Dé strategie bij uitstek van politici. Het werkt ook op 

LinkedIn. Maak een controversiële uitspraak en zowel voor- als tegenstanders 

staan binnen de minuut klaar om hun mening te geven op je post. Laat dit rustig 

sudderen en het engagement stijgt enorm. Hieronder een concreet voorbeeld.  

 

 

Je start met  een statement: “LinkedIn is het meest waardevolle B2B-netwerk dat 

je kan wensen”. Je zorgt ervoor dat het controversieel lijkt, ook al is dit niet 

werkelijk zo: “There, I said it”. Je doet een kleine uithaal naar andere netwerken 

“Ik doe geen cold calls en ga niet naar netwerkevents”. Je laat zien wat de 

voordelen  zijn van jouw statement: “Ik heb elke dag meerdere meetings”. Je doet 
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er nog een schepje bovenop: “De kracht van dit netwerk is ongelooflijk”. Je 

bedankt je netwerk  om je de kans te geven om deze uitspraken te maken: “Ik 

ben enorm dankbaar…”. Ten slotte sluit je af met de right hook, de reden waarom 

mensen gaan reageren: “Wat vinden jullie van LinkedIn?” 

 

Deze soort posts zijn posts waarvan ik weet dat ze gaan scoren. Waarom? Ik 

spreek iedereen aan. Ik geef hardcore LinkedInners een boost, ik haal een beetje 

uit naar offline netwerkers (begrijp me niet verkeerd, ik hou van jullie, maar ik 

ben sterker virtueel momenteel) en ik sluit af met een vraag. Je gaat sowieso 

reactie krijgen. Iedereen heeft een reden om te reageren.  

 

Hoe blijven mensen de weg naar je content vinden?  

 

Door ze een reden te geven om terug te komen. Hoe kan je dit doen? Door een 

wekelijkse serie te hebben van posts. Waarom kijken mensen naar Thuis, 

Familie, …? Als je dit louter technisch bekijkt zijn die reeksen niet goed. Het 

acteerwerk is matig en de verhaallijnen zijn te gek voor woorden. Maar mensen 

kijken er naar omdat het een dagelijks ritme heeft en ze er entertainment uit 

kunnen halen. Dit kan je ook creëren op je LinkedIn. Zorg ervoor dat mensen 

steeds komen kijken of je iets nieuws hebt. Ik probeer elke week mijn ‘learnings 

van de week’ te delen.  Dit was een idee van Karel-Jan Vercruysse. Ik deed het 

eerst op mijn manier met een afbeelding (vrijdagtip) maar ik vond in the long 
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run meerdere tips delen leuker. 

 

 

Waarom werkt deze content? Ik start met de titel van het thema, mensen weten 

dus wat ze kunnen verwachten. Dan deel ik 3-4 key insights van de week (dit is 

niet moeilijk, iedereen heeft er 10+). Op het einde sluit ik af met een vraag: ‘Wat 

hebben jullie geleerd?’ Zo start je de conversatie weer en kan ik ook bijleren 
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vanuit jullie perspectief. Mensen komen wekelijks terug (kies vooraf een dag) 

om je content te lezen. Zo creëer je na een tijd zelfs ‘fans’.  

 

Hoe werkt zo’n verhaal nu?  

 

Je zorgt ervoor dat je iets kan vertellen dat niet gelogen is (het internet bestaat, je 

kan alles opzoeken tegenwoordig, wees eerlijk ) en dat relevant is voor je 

netwerk. Vertel niet dat je gisteren gaan wandelen bent en 3 zwaantjes zag en je 

vond dat mooi. Nee, vertel iets waar je een les uit kan trekken. Hieronder een 

voorbeeld.  
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Ik start met mijn ‘controversiële’ statement : je hebt geen jaren ervaring nodig 

om iets te bereiken. Ik schets mijn statement: mijn bedrijf bestaat nog maar drie 

jaar. Ik vertel wat mijn situatie vroeger was: “Ik hield me met gamen bezig en 

keek Netflix”. Ik geef je mee hoe de verandering is kunnen komen: “Ambitie, 

passie en HONGER”. Ik maak een tweede controversiële uitspraak: “iedereen 

heeft te veel excuses, want zelfs ik kan het”. Ik sluit af met iets motiverend: “Just 

do it”.  

 

Het verhaal is 100% waar. Drie jaar geleden stond ik nergens en nu ben ik mijn 

passie aan het uitbouwen. Ik schets hoe die verandering is kunnen komen, wat 
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ik nu aan het bereiken ben en sluit af met een statement dat zegt dat iedereen dit 

kan. Dat kan ook! Ik heb geen miljoenen gekregen thuis (maar wel een warm 

nest dat me losliet waar nodig). Ik ben niet naar een highly-rated business 

school gegaan . Ik had geen CEO’s in mijn netwerk die een mentor waren. Ik keek 

wat Youtube-filmpjes en ik leerde door te experimenteren. Dat kan iedereen 

doen. Dat is ook de reden dat die post zo hard is gegaan. Het fenomeen is bekend 

bij mensen, waarschijnlijk bij jou ook. Je hebt veel ideeën maar je durft ze niet 

uit te werken.  Er is altijd een maar. Ik had ook veel maars, maar ik heb die aan 

de kant gezet en ben er gewoon voor gegaan. Dat is een verhaal vertellen. Je 

prikkelt mensen en je laat zien dat het anders kan. Je zorgt ervoor dat mensen je 

leren kennen als persoon. Weinig mensen geven om het verhaal van een bedrijf. 

Ze geven wel om het verhaal van iemand die iets aan het doen is, iets dat zij niet 

durven of kunnen (en iemand die toevallig deel uitmaakt van dat bedrijf). Dat 

werkt inspirerend voor hen, en dat ben ik momenteel aan het doen. Op dat 

moment geef je hen een meerwaarde. 

 

Hoe creëer ik meerwaarde?  

 

Door iets te doen voor mensen, zonder 

iets terug te verwachten. Een goed 

voorbeeld zijn onze gratis website 

analyses. Dit is enorm tijdrovend en 
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neemt een deel van onze werkdag af, maar het zorgt ervoor dat wij een 

meerwaarde leveren aan bedrijven. Wij analyseren wat mis is met de website, 

gratis en voor niets. Dit is een grote kost up-front (time is money) maar in the 

long run is dit het wel waard. Wij zorgen voor een gratis meerwaarde, maar 

achteraf denken die bedrijven wel aan ons internetbureau mochten ze onze 

diensten nodig hebben (Zie post hieronder). We leggen duidelijk uit wat we doen 

en hoe we dit doen. We verbergen ons niet achter een vage marketinglijst 

waarbij we je later gaan spammen. We maken de analyse, op het einde staat 

simpelweg dat wij ook die problemen kunnen oplossen en dat is alles. Geen 

hard-selling, geen opvolging. Mensen zijn dit beu. Ze willen niet meer 

geforceerd worden om iets te kopen (denk stock market en Wolf of Wall Street). 

Mensen willen hun eigen beslissingen maken. Door deze meerwaarde te 

creëren voor het netwerk, hebben we ons visitekaartje afgegeven. Momenteel 

vraagt 30% van de analyse-aanvragers een offerte aan. Dit is voor ons een heel 

mooie conversie. We hebben geen hard-sell gedaan, we hebben niemand lastig 

gevallen en toch halen we projecten binnen. Hierboven zei ik dat het anders 

kon, dit is het bewijs. Je moet meer up-front werk leveren (een gratis dienst, 

verhalen uitschrijven, insights delen, ...) maar je haalt het er achteraf uit.  
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Wat moet ik nu posten?  

 

Nu je doorhebt hoe het moet, kan je zelf content beginnen maken. Wat kan je nu 

posten?  Hieronder een kort lijstje ter inspiratie.  

 

 

● Post een verhaal dat je zelf hebt meegemaakt. 

 

● Post een insight binnen jullie sector. Laat zien dat jullie experten zijn. Waarom 

kiezen voor jou? Wat kan je? Waarom start je een bedrijf, waarom is je nieuwe 

positie binnen het bedrijf zo super? Vertel het verhaal (zonder te verkopen!) en 

verwerk interessante inzichten.  

 

● Durf controversieel te zijn. Dit zorgt voor veel reacties, sommige negatief, maar 

het zorgt wel dat meer mensen mijn content volgen. Je hoeft geen schrik te 

hebben om af en toe scherp uit de hoek te komen.  

 

● Bij LinkedIn werkt organische reach anders. Tekst is het beste, dan pas een foto 

en laatst een link. Vermijd dus een link naar jullie website of naar Youtube. Post 

alleen eigen geschreven dingen.  
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Welke tricks kan ik nog toepassen?  

 

 

● Probeer te investeren in LinkedIn Premium, het kost een redelijke som geld (€60 

per maand) maar het geeft je een gouden badge. Dit valt op en er wordt ook een 

betekenis aan gegeven: mensen denken dat je een expert bent, ze zijn er zeker 

van dat je succesvol bent omdat je deze badge draagt. Wie is er nu ook zo zot om 

60 euro per maand in een sociaal netwerk te steken? De mensen die doorhebben 

dat die badge veel geld opbrengt. Hiermee kan je ook zien wie je profiel bezocht 

heeft en kan je met deze mensen linken.  

 

● Een kleine growth-hack zoals hierboven: voeg iedereen toe die je profiel 

bezoekt. Maakt niet uit wie het is! De tijd van de mensen kennen waarmee je 

connect is voorbij. Zorg ervoor dat je je netwerk uitbreidt, maar hou het relevant. 

Ik aanvaard iedereen die met mij wil connecten, maar connect zelf enkel met 

interessante sectorgenoten. Connecteer ook met iedereen die je posts liken. Zo 

heb je een snelle groei.  

 

● Zorg dat je profiel up-to-date is, dat je een professionele foto hebt en dat je een 

aantal ‘skills’ hebt toegevoegd. Dan kunnen mensen je hiervoor endorsen. Vaak 

‘returnen mensen de favor’. Doe dit wel bij mensen waarvan je weet dat ze écht 

goed zijn in iets, anders breek je je reputatie af.  
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Handige tools om te gebruiken 

 

● Pexels.com (stock photos) 

● Stocksnap.io (stock photos) 

● Hootsuite (social media management tool) 

● VSCO (om een leuke filter over je foto’s te plaatsen) 

● Wordswag (iOS APP om zelf (motivational) quotes te maken) 
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Conclusie 

 

De ‘kracht’ van LinkedIn draait simpelweg rond goede content maken  en ervoor 

te zorgen dat je een conversatie start met je netwerk. Hieronder overloop ik nog 

een klein stappenplan dat je kan volgen.  

 

● Zorg dat je profiel volledig ingevuld en in orde is. 

● Connect met iedereen die je profiel bezoekt of je posts liken, ze zijn een lauwe 

lead. 

● Stop met verkopen, start met vertellen. 

● Reageer op zoveel mogelijk comments. 

● Start een ‘reeks’ posts waardoor mensen terugkomen. 

● Geef iets weg waardoor je een meerwaarde kan creëren. 

● Doe je niet groter voor dan je bent, dit wordt doorprikt. 

● Geniet ervan. Als je dit tegen je zin doet, kan je het beter niet doen. Ik spendeer 

bijna twee uur per dag op LinkedIn door te reageren op berichten en comments, 

ik geniet van elke seconde.  

 

Op zich is het allemaal niet moeilijk, je moet het gewoon (goed) doen. Hopelijk 

heeft dit ebook ervoor gezorgd dat je de eerste stap gaat nemen naar een beter 

profiel & betere content. Ik kijk er naar uit om hem te zien. Connect gerust met 

mij: Oliver Op de Beeck.  
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Wie ben ik?   

 

Ik ben Oliver Op de Beeck, 24 jaar. Op mijn 19 heb ik beslist om een groot risico 

te nemen en mijn eigen zaak te starten binnen marketing, web development, 

consulting en grafisch ontwerp zonder enige ervaring of klanten. Ik deed dit 

samen met een schoolvriend: William. Ondertussen bestaat Kreatix al vijf jaar en 

hebben wij mogen proeven van projecten groot en klein. Mijn voornaamste doel 

van mijn kennis delen? Jullie beter leren kennen. Aarzel daarom niet om vragen 

te stellen, mochten die er nog zijn. 
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Eens praten over je project, je idee, je bedrijf of je roadblocks? 

 

E-mail: oliver@kreatix.be 

Website: www.kreatix.be 

Telefoon: +32 472 49 37 37 

LinkedIn: Oliver Op de Beeck 
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Extra case: Pieter-Jan Mollie van Thinkedge 

(Thinkedge.be) 

Hoe LinkedIn mijn CRM werd.  

 

Ik herinner me nog goed toen ik mijn 

LinkedIn-account aanmaakte. Zonder al te veel 

kennis besloot ik me op dit ‘professioneel 

netwerk’ (zoals het werd omschreven) aan te 

sluiten. Truth to be told, in het begin verliep het 

stroef. Ik was nog in volle opstart van mijn eigen 

start-up, dus veel tijd om me bezig te houden met 

m’n bio, ervaringen en endorsements was er 

niet. Maar toen ik toch meer en meer positieve buzz hoorde over het netwerk, 

besloot ik om er toch eens mijn tanden in te zetten.  

 

Resultaat? De connecties stroomden binnen en ik was trots. Niet op de 

connecties, wel op m’n eerste klant. Kant-en-klaar via LinkedIn binnengehaald. 

Was dit dan toch een netwerk met potentieel? En of! Week na week kon ik mijn 

connecties opbouwen, had ik gesprekken met mensen waarvan ik nog nooit had 

gehoord, waarmee ik visies deelde die ik altijd al had willen delen, … Ik was fan. 
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Fan dat het niet enkel Teamleader was die m’n klantenbestand kon updaten. 

LinkedIn was in the game now.  

 

Het nieuwe design mag er ook zijn. Het hielp het netwerk om zijn imago op te 

krikken. Want geef toe: daarvoor was het oubollig. Ik testte enkele maanden 

geleden LinkedIn Premium en was verbaasd hoe effectief dit je profiel kan 

verhogen qua aanzien, connecties en leads. Okay, goedkoop is het niet. Maar heb 

je dat niet direct terug na een gesloten deal (uit LinkedIn)? Tuurlijk wel. Ik 

activeer het binnenkort opnieuw.  

 

Mijn tips om LinkedIn te crushen:  

 

● Test LinkedIn Premium. 

● Connect altijd met iemand die je ontmoet op een netwerk event. 

● Connect met je prospect als je een goed gevoel had na een eerste gesprek. 

● Gebruik LinkedIn niet om op te scheppen. Vertel een verhaal.  

● Je kan nooit teveel connecties hebben (in tegenstelling tot wat anderen 

zeggen). Je netwerk is er om uit te breiden.  

● LinkedIn Publishing is fantastisch om je ideeën met de wereld te delen. 

Het bereik is aanzienlijk.  
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Sinds november 2015 ben ik trotse eigenaar van Thinkedge, een full-service 

communicatiebureau uit Kortrijk. Passie voor image building, copywriting en 

storytelling. 

Ready to boost? Let’s connect. 

 

 

Wij bieden sinds 2014 professionele ondersteuning 
aan KMO’s en zelfstandigen. 

Kreatix levert meer dan louter digitale diensten. Het team denkt samen met jou na over 

oplossingen en nieuwe initiatieven. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf ontdekt wordt 

in de digitale wereld. Het doel: potentiële klanten die de weg vinden naar jouw zaak met 

onze hulp. 

 oliver@kreatix.be 

www.kreatix.be 

+32 472 49 37 37 

Duwijckstraat 17, 2500 Lier, België 
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