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Voorwoord 
 
Eind 2009 raakte ik door de crisis mijn baan kwijt. Ik schrok toen ik met solliciteren 
continu afgewezen werd met steeds weer dezelfde standaard brief of e-mail: 
“Hartelijk dank voor uw reactie. Wij hebben 350 sollicitaties ontvangen, onze keuze is 
niet op u gevallen. Wij wensen u veel succes verder.” Ik kon me niet heugen dat ik 
vroeger zo vaak op deze manier afgewezen werd. Sterker nog, ik werd eigenlijk altíjd 
uitgenodigd. En zelfs dat gebeurde niet. Zoveel sollicitanten… Lang leve de crisis. 
 
Ik besloot het over een andere boeg te gaan gooien. Mijn LinkedInprofiel bestond al 
een jaar maar stond nog in de beginnersfase. Ik heb mijn profiel volledig 
gerestaureerd. Door middel van het lezen van e-books en het volgen van webinars 
en seminars had ik al vrij snel een compleet profiel. Netwerken werd voor mij het 
keyword. Ik wilde men persoonlijk laten kennismaken met mij. En als ik niet werd 
uitgenodigd, dan maar op deze manier mijzelf promoten. Ik merkte al snel dat het 
effect had. Binnen korte tijd had ik twee freelance opdrachten te pakken, alleen al 
door een goed, duidelijk en vindbaar profiel en uitbreiding van mijn netwerk. Ik was 
meer op zoek naar een vaste baan, maar ach, het was iets en ik kon aan de slag!  
 
Uiteraard rollen de freelance opdrachten niet zomaar elke dag binnen op deze 
manier. Dat zou een te mooi beeld geven van de werkelijkheid. Ik heb meer stappen 
ondernomen die ook werkten. Ik ben naar netwerkborrels gegaan, evenementen, 
bijeenkomsten. Ik wilde mensen ontmoeten en proberen op die manier contact te 
krijgen met de juiste personen. Offline met online combineren.  
 
Binnen de LinkedIn groepen raakte ik aan de praat met mensen. Ik kwam op een 
gegeven moment in een groep waarin mensen aangaven te willen linken met 
onbekenden. Ik was tot dan toe er stellig van overtuigd dat ik enkel bekenden in mijn 
netwerk wilde. Gelukkig had ik al snel door dat je je zelf daarmee erg beperkt. 
 
Ik ben een ochtendje aan de slag gegaan, heb mensen uit die groep benaderd met 
een persoonlijk berichtje. “Ik wil graag met je linken, wie weet kunnen we elkaar eens 
ergens mee van dienst zijn. Hartelijke groet, Corinne P.s: ik zoek werk in de 
communicatie en/of online marketing. Mocht je iets voor me weten, dan hoor ik dat 
graag!”. Na die ochtend ben ik maar liefst zeven keer benaderd. Ik heb vijf afspraken 
gemaakt en kon uiteindelijk bij vier bedrijven aan de slag. Voor mij was het bewijs 
geleverd: persoonlijk netwerken werkt!  
 
Al acht jaar werk ik nu intensief samen met LinkedIn. Het is voor mij hét visitekaartje, 
dé tool om werk te vinden, klanten te werven, personeel te werven en te netwerken. 
Ik train, begeleid en adviseer mensen en bedrijven verder in de wirwar van social 
media. Om alvast een steuntje in de rug te geven, heb ik dit e-book geschreven. Ik 
hoop dat je hiermee alvast een goede basis kunt leggen voor een goed vindbaar en 
zichtbaar profiel. Het is je digitale cv, je professionele visitekaartje, maar ook je 
marketing- en communicatiekanaal en soms zelfs verkoopkanaal.  
 
Ik wens je heel veel succes met en op LinkedIn! 
Corinne Keijzer 
www.corinnekeijzer.nl 
 
 
 

http://www.linkedin.com/in/corinnekeijzer
http://www.corinnekeijzer.nl/
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Heb je opmerkingen, successtories of zie je iets dat niet meer klopt in deze 
handleiding? Laat het mij weten! LinkedIn verandert continu, ik verzorg dan ook 
regelmatig updates waarin ik suggesties meeneem. 
 
Wil je liever een persoonlijke cursus of workshop waarin ik je álles van A tot Z 
over LinkedIn uitleg? Neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken. 
 
Ondanks dat het een gratis handleiding is, zijn er veel mensen die er graag iets 
voor terug willen doen. Dat kan op de volgende manieren:  

 Met een onderschrijving of aanbeveling op mijn LinkedInprofiel (eerst even 
linken (met persoonlijk berichtje!), anders niet mogelijk). 

 Of help me mijn doel bereiken: een Engelstalige versie van deze LinkedIn 
handleiding om meer mensen te helpen. Doneer een klein bedrag om dit voor 
elkaar te krijgen.   

 
Meer succes met LinkedIn! 
 

Meer weten over hoe je LinkedIn nu écht succesvol inzet? In het ruim 240 pagina 
tellende boek ‘Meer succes met LinkedIn!’ laat ik je naast de informatie uit deze 
handleiding vooral zien hoe je het inzet. Je krijgt veel extra mogelijkheden uitgelegd 
én vooral ook hoe je leads genereert uit LinkedIn. De Sales Navigator speelt hier een 
grote rol bij. Bestellen doe je op Somebooks.nl evenals het e-book mocht je liever 
papier uitsparen.  
 

                    

mailto:corinne@corinnekeijzer.nl
https://www.dreamordonate.nl/2916-handleiding-linkedin/doneer
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
mailto:corinne@corinnekeijzer.nl
https://www.linkedin.com/in/corinnekeijzer
http://www.linkedin.com/in/corinnekeijzer
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
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1 Het belang van LinkedIn 

LinkedIn is een zakelijk online platform voor professionals. Waren het tot een paar 
jaar geleden nog vooral de hbo’ers en wo’ers die een profiel aanmaakten, nu zie je 
ook steeds meer mbo’ers hun weg vinden naar dit professionele netwerk. 
 
LinkedIn kent twee soorten profielen: bedrijfsprofielen en persoonlijke profielen. Op 
het moment van schrijven zijn er wereldwijd dik 9 miljoen bedrijfsprofielen, ruim 500 
miljoen persoonlijke profielen en er komen iedere seconde twee accounts bij. In 
Nederland tellen we ruim 7 miljoen persoonlijke accounts en is LinkedIn het grootste 
professionele netwerkplatform. 
 
Daarnaast kent LinkedIn ruim 2 miljoen groepen. Dit zijn fora waarop LinkedInleden 
allerlei uiteenlopende onderwerpen bespreken. 
 
In dit boek gaat het vooral om het persoonlijke profiel, maar ook de groepen komen 
aan bod. Voor bedrijfsprofielen verwijs ik graag naar mijn e-book LinkedIn voor 
bedrijven. 
 

1.1 Waarom een persoonlijk LinkedInprofiel? 

De vraag ‘wat moet ik met LinkedIn?’ wordt vaak gesteld. Bij heel wat professionals 
heerst nog steeds de misvatting dat LinkedIn een soort Rolodex is met wat contacten 
en dat het verder een statisch platform is. Maar LinkedIn is veel meer dan dat: 
 

 Het is een fantastisch netwerkplatform. 

 Het is een database voor al je contacten, met als voordeel dat je contacten 
zelf hun data bijhouden. 

 Het is je digitale cv. 

 Het is een informatiekanaal waarop je enorm veel kunt lezen over 
onderwerpen uit bijvoorbeeld jouw vakgebied. 

 Het is een platform waarop je je expertise kunt tonen. 

 Het is je digitale visitekaartje. 

 Het laat jou een ambassadeur zijn voor het bedrijf waarvoor je werkt. 

 Het stelt je in staat te volgen wat interessante besluitvormers, prospects en 
bedrijven online zeggen en daar handig op in te spelen om jezelf zichtbaar te 
maken. 

 Het is een ideaal platform om in te zetten voor social selling. 
 

1.2 Hoe werkt LinkedIn? 

Als je op LinkedIn een profiel aanmaakt, nodig je mensen uit om te linken of je wordt 
zelf door iemand uitgenodigd. Er is van beide kanten toestemming nodig, dus het is 
tweerichtingsverkeer. Op het moment dat je gelinkt bent met LinkedInleden, ben je 
eerstegraadsconnecties van elkaar. Is je connectie met iemand anders gelinkt, dan 
noem je die andere persoon een tweedegraadsconnectie. De connecties van de 
tweedegraadsconnecties noem je derdegraadsconnecties. Al deze connecties bij 
elkaar vormen jouw netwerk. Iedereen die daarbuiten valt, valt ook automatisch 
buiten je netwerk. Je kunt op het profiel van een LinkedInlid zien in de hoeveelste 
graad hij of zij zit door het cijfer achter de naam. 
 

https://www.somebooks.nl/product/linkedin-voor-bedrijven/
https://www.somebooks.nl/product/linkedin-voor-bedrijven/
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1.3 Het tijdperk van het netwerken 

De tijd van massacommunicatie is voorbij. Netwerken is voor jou als professional 
enorm belangrijk en als je niet al begonnen bent, dan raad ik je echt aan direct te 
beginnen. Anders mis je gewoon keihard de spreekwoordelijke boot.  
  
Waarom zo stellig? Het draait in deze tijd meer en meer om persoonlijkheid, 
gunfactor, social selling, persoonlijke aanbevelingen, samenwerkingen, bouwen aan 
relaties, vertrouwen en transparantie. En dit gebeurt niet alleen offline of via de 
welbekende mond-tot-mondreclame, maar juist ook steeds meer online. Het gaat niet 
om wie jij kent, maar vooral om wie jouw netwerk kent.  
 
Je staat waarschijnlijk weleens op een borrel, zakelijk of privé, of op een evenement 
of een andere bijeenkomst met een paar mensen te praten. Op dat moment mis je 
alles wat er om je heen gezegd wordt. Stel nou dat net een paar meter achter je 
iemand vertelt dat hij op zoek is naar een goed bedrijf dat hem kan helpen met het 
verbeteren van de airconditioning in zijn bedrijf. En stel nou dat de persoon naast 
hem jou niet kent en niet weet dat jij daar gespecialiseerd in bent. Kans gemist! En 
dat is het mooie aan LinkedIn, daar kun je direct anticiperen op dit soort vragen, 
eventueel met behulp van je waardevolle netwerk of de extra tool Sales Navigator. 
En daar ligt nu ook de kracht van LinkedIn, je kunt op ieder tijdstip van de dag 
updates van iedereen die je wilt volgen en daarop inspringen. Of iemand kan jouw 
naam doorgeven, wat het nog sterker maakt. Zorg dat mensen over jou gaan praten, 
offline, maar vooral ook online. Zorg dat je als eerste genoemd wordt en dat jouw 
naam bekend wordt bij interessante personen. 
 

1.4 Verkoop jezelf niet, laat anderen je verkopen  

Verkopers die roepen dat hun product of dienst het beste, het snelste of misschien 
het goedkoopste is, kunnen roepen wat ze willen. We geloven de verkoper niet meer 
op zijn blauwe ogen. Wel geloven we de buurman, de vriend of vriendin of het 
familielid dat zo laaiend enthousiast is over jouw product of diensten. Jij als verkoper 
zult dus een andere weg in moeten slaan. Netwerken is hier ook een sterk onderdeel 
van. Zorg ervoor dat mensen jou gaan verkopen in plaats van dat je jezelf probeert te 
verkopen. 
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1.5 Digitaal visitekaartje 

Directeur, manager, medewerker, zzp’er – het maakt niet uit welke functie je 
bekleedt, voor iedereen geldt: een eerste indruk maak je maar één keer, ook online. 
Hoe je LinkedInprofiel eruitziet, zegt een heleboel over jou. Het is je digitale 
visitekaartje. Mensen die op jouw profiel komen, kunnen direct een oordeel over je 
vormen op basis van je foto, van de manier waarop je je profiel hebt opgesteld en 
van je tekstuele en visuele inhoud. 
 
Mensen zoeken mensen online op, willen weten met wie ze te maken hebben als ze 
een afspraak met je hebben, als ze klant zijn of misschien willen worden, als ze iets 
over je lezen of als ze je nodig hebben om bijvoorbeeld voorgesteld te worden aan 
een bekende. Het is ondenkbaar dat een professional niet online te vinden is. Dan 
heeft die wellicht iets te verbergen of loopt hij achter. En dat is misschien niet zo, 
maar het is wel een beetje gek om in dit digitale tijdperk geen LinkedInprofiel te 
hebben. Je mist dan (grote) kansen. 
 

1.6 Zichtbaarheid 

Je kunt een mooi en professioneel LinkedInprofiel opzetten, maar als het niet 
zichtbaar is, heb je er nog niets aan. Wij als Nederlanders zijn niet echt gewend om 
te pronken met wat we hebben, met wie we zijn. Doe maar normaal, dan doe je al 
gek genoeg. Ik heb altijd moeite met deze uitspraak en draai het liever om: doe maar 
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gek, dan doe je al normaal genoeg. Door normaal te zijn val je namelijk helemaal niet 
op. 
 
Nu is gek doen op een zakelijk, professioneel platform natuurlijk niet altijd handig 
omdat niet iedereen daarvan gediend is. Maar er zijn genoeg manieren om jezelf 
zichtbaar te maken, om op te vallen. Een goed profiel hebben is één, maar ermee 
aan de slag gaan, netwerken, interacteren, jezelf goed profileren met behulp van je 
statusupdates, blogs of groepen is een tweede. 
 
Als een potentiële klant op zoek is naar een goed product of een bepaalde dienst, 
dan kijkt hij vaak op LinkedIn. De meeste professionals in de B2B-markt gebruiken 
social media om hun aankoopbeslissingen te beïnvloeden. Als je een beroep 
uitoefent waarin je een bepaalde expertise uitdraagt, dan kun je jezelf heel goed 
profileren op LinkedIn als dé expert. Dit kun je doen met behulp van het plaatsen van 
updates en blogs. Je kunt ergens op reageren, posts liken of iets delen en jezelf 
mengen in discussies in de groepen of daar zelf gesprekken aangaan. Op die manier 
leren jouw connecties je kennen als expert en zullen zij jouw naam – hopelijk – als 
eerste noemen als iemand op LinkedIn iemand zoekt met jouw expertise. 

 

 
 

1.7 Richt je op je rol als expert 

We leven in een tijd waarin alles vluchtig is, vooral online. Mensen vergeten snel. Blijf 
je in het vizier, dan zal men je onthouden. Het is daarom belangrijk jezelf continu als 
expert te profileren. Help mensen, geef hun informatie, tips, advies zonder jezelf te 
verkopen. Het draait vooral om de gunfactor. Je zult zien dat hoe meer je geeft, hoe 
meer je krijgt. En dat geven kan al bestaan uit een bericht doorsturen, iemand 
voorstellen aan een ander of een vraag beantwoorden. 
 
Je bent bijvoorbeeld hypotheekadviseur. Je hebt dan uiteraard alle kennis en kunde 
omtrent hypotheken, verzekeringen en andere verwante producten. Stel, je ziet 
iemand in een groep of statusupdate dringend om hulp vragen, bijvoorbeeld over een 
spaarhypotheek, wat doe je dan? 
 
Een veelgemaakte fout is dat mensen zichzelf aanbieden en willen ‘verkopen’. Soms 
loopt dit goed af en is iemand daar gevoelig voor, maar vaak schrikt het alleen maar 
af. Wie geloof je eerder, de autoverkoper die een auto wil verkopen of een goede 
bekende die jou diezelfde auto aanbeveelt op basis van zijn persoonlijke ervaringen? 
Je kunt online beter een goed advies of een goede tip geven, volledig onzelfzuchtig, 
en daarmee laten zien wat je in huis hebt. Je zult zien dat je op die manier meer 
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vertrouwen opwekt dan een schreeuwerige adviseur die direct een afspraak probeert 
af te dwingen.  
 
Netwerken kost uiteraard tijd. En energie. Maar je zult zien: als je volhoudt, gaan 
mensen je herkennen, je onthouden. Ze zullen jou aanwijzen als hun connecties 
vragen om een goede hypotheekadviseur. Want jij bent te vertrouwen, niet voor 
jezelf bezig, maar voor je klant. En daarom is het belangrijk dat je ook linkt met 
mensen die je niet kent. Zij kunnen jouw potentiële klant of opdrachtgever zijn, maar 
misschien kennen ze ook wel weer mensen die jou verder kunnen helpen. 
 

1.8 Vindbaarheid 

Veel mensen beginnen hun zoektocht naar professionals en experts in Google. 
Google werkt met zoekmachineoptimalisatie. Dat betekent dat als iemand een of 
meerdere woorden intypt, bijvoorbeeld een bepaalde expertise of een naam, hij naar 
een bepaalde website wordt geleid. Hoe relevanter de website hoe hoger hij in de 
zoekresultaten verschijnt. Dit heeft met meerdere factoren te maken, maar vooral 
met de teksten waarmee de website gevuld is. Om dus met je LinkedInprofiel hoog in 
Google te verschijnen bij bepaalde zoektermen, is het van belang dat je bij het 
invullen van je profiel goed bedenkt hoe en door wie je gevonden wilt worden. 
 
De zoekfunctie binnen LinkedIn werkt net zoals Google, namelijk op zoektermen. 
Dus wil jij gevonden worden op ‘salesmanager’, dan moet je zorgen dat die term in je 
profiel staat. Maar er zijn meerdere benamingen voor functies, dus het kan ook zijn 
dat iemand zoekt op ‘verkoopmanager’. Of misschien typt iemand de woorden los, 
dus ‘manager sales’. En als jij dat woord of die combinatie van woorden niet in je 
profiel hebt gezet, dan verschijn jij niet in de zoekresultaten. Het is dus van belang 
dat alle relevante zoektermen in je profiel te vinden zijn. 
 

1.9 Geven is het nieuwe krijgen 

Als je vroeger, toen je klein was, iets moest delen, bijvoorbeeld met een vriendje, dan 
betekende dat dat je een stukje weg moest geven van wat je had. Je hield zelf 
minder over. Al had je dan natuurlijk wel een blij vriendje. 
 
Maar nu betekent delen ook krijgen, vooral online. In de inmiddels veelgehoorde leus 
‘als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen’ zit dan ook echt een kern 
van waarheid. 
 
Probeer het maar eens. Ga online, help mensen, stuur hen door naar de juiste 
personen (want ook jij kent mensen die graag netwerken). Vaak is een kleine moeite 
of handeling al genoeg om iemand je te laten onthouden. En driemaal raden wat er 
dan gebeurt als er een opdracht of aanvraag van een connectie in zijn tijdlijn 
voorbijkomt die voor jóú geschikt is… Juist! 
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2. Een professioneel profiel 

Zoals ik in het voorwoord zei, is dit boek geschikt voor alle niveaus. Ben je net 
begonnen of heb je nog geen profiel? Geen probleem, volg rustig alle stappen in dit 
boek. Heb je al wel een profiel, dan kun je verder gaan met paragraaf 2.2. 
 

2.1 Voor wie nog geen profiel heeft 

Indien je nog geen LinkedInprofiel hebt, is het nu tijd er een aan te maken. Op die 
manier kun je alles wat je in dit boek leert direct toepassen. Een profiel aanmaken is 
zo gebeurd. Ga daarvoor naar www.LinkedIn.com. 
 
Vul je gegevens in, altijd je echte naam (geen bedrijfsnaam), en klik op ‘Nu lid 
worden’. 
 

 
 
In het volgende veld kun je aangeven of je in dienst, werkzoekende of student bent. 
Afhankelijk van wat je kiest, vul je de velden in. 
 
Ben je ‘in dienst’, dan vraagt LinkedIn om je functietitel en bedrijfsnaam. Uiteraard 
kun je later nog onderdelen toevoegen of aanvullen. 
 

http://www.linkedin.com/
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Hierna moet je met een code, verstuurd aan je e-mailadres, je account verifiëren en 
kom je op je profiel terecht. Nu kan het echte werk beginnen. Succes! 
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 Tip: LinkedIn werkt niet op alle browsers even goed. Vooral met 
Internet Explorer kom je veel problemen tegen, bijvoorbeeld bij het 
opslaan van instellingen of aanpassingen. Kies daarom voor Chrome, 
Safari of Firefox, dan heb je die problemen niet of een stuk minder. 
 

2.2 Voor wie al een profiel heeft 

Dit boek is geschreven voor de Nederlandse taalinstelling op LinkedIn. Heb je al een 
profiel en is de lay-out nog ingesteld in het Engels, dan kun je deze (tijdelijk) 
aanpassen aan de Nederlandse taal zodat je de termen niet zelf hoeft te vertalen. 
Het aanpassen van de taal kan via de instellingen (meer daarover lees je in 
paragraaf 5.1.3), maar er is ook een snellere methode: ga naar je foto rechts bovenin 
en klik in het uitklapmenu op ‘Language’ of de vertaling daarvan in de taal die je hebt 
ingesteld. 
 

 
 

2.3 Oude versus nieuwe lay-out 

De afbeeldingen en lay-out in dit boek kunnen soms verschillen van die van jouw 
profiel. LinkedIn is continu in ontwikkeling en er worden geregeld nieuwe functies 
toegevoegd die niet voor iedereen tegelijk zichtbaar zijn. Vaak zijn deze opties 
eerder beschikbaar in het Engels en komen ze pas later in de Nederlandse taal. 
Check zelf maar eens of je verschil ziet als je even omschakelt naar het Engels. Het 
is nooit te zeggen wanneer je een nieuwe optie of lay-out krijgt; soms is dat binnen 
een dag, soms duurt het een jaar. 
 

2.4 Het toepassen van SEO voor LinkedIn 

Voordat je begint met het inrichten van je profiel, is het verstandig om eerst een 
zoekwoordonderzoek te doen. In hoofdstuk 1 gaf ik al aan dat LinkedIn net zo 
omgaat met zoekwoorden als Google. Als je wilt dat mensen je kunnen vinden op 
bepaalde termen, functies en kwaliteiten, dan zul je daar rekening mee moeten 
houden bij het schrijven van je teksten. Dat heet zoekmachineoptimalisatie, oftewel 
SEO, afgeleid van het Engelse Search Engine Optimization. 
 
Voor zoekmachineoptimalisatie moet je de tijd nemen. Het is de basis van je profiel, 
maar ook vooral heel waardevol als je het goed toepast. Vaak blijf je zelf hangen in 
vakjargon of schrijf je woorden misschien heel anders dan degenen die jou zoeken. 
Hoe kom je aan de juiste zoekwoorden voor jouw profiel? 
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 Bedenk eerst wie je doelgroep is en in welke taal je ze wilt bereiken. Je 
kunt profielen in meerdere talen aanmaken, zie hiervoor het e-book- of boek 
‘Meer succes met LinkedIn!’.  

 Vraag je omgeving eens hoe ze jou zouden omschrijven als je zouden 
willen vinden in Google of LinkedIn. Je zult versteld staan van de termen 
die anderen gebruiken. 

 Kijk af bij je collega’s. Vaak hebben zij andere functienamen in hun profiel 
staan terwijl ze hetzelfde doen.  

 Kijk eens af bij branche- of vakgenoten. Ook zij hebben vaak andere 
benamingen in hun profiel of functies op andere manier geschreven. Goed 
voorbeeld is ‘salesmanager’, dat velen ook los als ‘sales manager’ in hun 
profiel hebben staan.  

 Gebruik, indien mogelijk, de analytics van je website. Er staat daar een 
schat aan informatie over de woorden waarmee mensen naar de website 
zijn getrokken. Vaak zijn dat termen die jij ook kunt gebruiken. 

 Gebruik tools om je onderzoek te verfijnen. Je kunt online genoeg prima 
(gratis) tools vinden die je verder op weg helpen. In het boek ‘Meer succes 
met LinkedIn!’ leer ik je meer over tools.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
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3. Je LinkedInprofiel professionaliseren 

Of je nu al een tijd bezig bent op LinkedIn of net begonnen bent, je profiel kan altijd 
beter en professioneler. Als je het ooit hebt opgezet, wil dat niet zeggen dat je er niet 
meer naar om hoeft te kijken. LinkedIn is sowieso continu aan veranderingen 
onderhevig, maar ook jij verandert en je ervaringen, behoeften en wensen 
veranderen mee. Daarom is het verstandig met regelmaat je profiel te checken en bij 
te werken. In dit hoofdstuk loop ik het hele profiel stap voor stap met je door. 
 
Je verkorte profiel is het eerste wat mensen zien als ze op je profiel komen. Dit is 
een soort samenvatting van een aantal onderdelen uit je profiel, een introductie van 
jezelf. 
 

3.1 Profielfoto 

Een eerste indruk maak je ook online maar één keer en je profielfoto is een van de 
belangrijkste onderdelen die als eerste ‘beoordeeld’ worden. Je foto kan ervoor 
zorgen dat mensen op je profiel blijven en eventueel contact opnemen of juist je 
profiel meteen weer verlaten. Let op, het gaat hier niet om een modellenwedstrijd, 
dus het gaat er niet om of je een knap koppie hebt, maar of je een zakelijke en 
professionele uitstraling hebt. Heb je geen professionele foto, dan is het verstandig 
er een te laten maken bij een goede fotograaf. Dit hoeft niet duur te zijn – denk 
bijvoorbeeld aan een winkel waar ze ook paspoortfoto’s maken. 
 
Waar moet je op letten bij het plaatsen van een foto op LinkedIn? 
 

1. Plaats altijd een foto van alleen jezelf – geen partner, kind, hond, paard of 
iets of iemand anders. Je profiel is persoonlijk en het gaat om jou. 

2. Voorkom ‘afgehakte’ lichaamsdelen op je foto. Soms knippen mensen zich 
bijvoorbeeld uit een groepsfoto en dan zie je nog een handje of een half hoofd 
ergens bungelen. 

3. Zorg dat je gezicht herkenbaar is, dus maak de foto van voren en kijk bij 
voorkeur in de camera. Mensen willen graag aangekeken worden. 

4. Maak geen selfie, laat iemand anders een foto van je maken. 
5. Houd vakantie-, strand-, festival- of andere vrijetijdsfoto’s voor 

Facebook. 
6. Draag zakelijke kleding. 
7. Zwart-wit of kleur maakt niet uit, het kan allebei. 
8. De achtergrond maakt ook niet uit, blijkt uit onderzoek van de tool 

Photofeeler. Wel zou ik het zakelijk houden, dus geen foto op een festival 
bijvoorbeeld. 

9. Je profielfoto moet 300 × 300 pixels zijn. Gebruik dit formaat en zorg voor 
een scherpe foto. 
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 Let op: Voorkom dat jij en je collega’s allemaal een soortgelijke profielfoto 
maken voor het bedrijf om ‘eenzelfde uitstraling te creëren’. Voor herkenning en 
zichtbaarheid is het juist niet goed als jullie allemaal dezelfde uitstraling hebben. Dit 
wordt soms wel door het bedrijf gevraagd of opgelegd, er wordt zelfs een fotograaf 
voor ingehuurd, maar geef aan dat je dat niet wilt. Het is namelijk jouw profiel, jouw 
identiteit en die is authentiek. Een goede fotograaf inhuren is natuurlijk prima, maar 
kies je eigen achtergrond, omgeving, uitstraling en kleding en wees vooral jezelf. 
 
Je kunt je foto uploaden of wijzigen door in je eigen profiel met je muis op de 
profielfoto te gaan staan (of als je die nog niet geüpload hebt het lege veld voor je 
profielfoto) en te klikken. De mogelijkheid verschijnt dan om een foto te uploaden. 
Kies je bestand en daarna ‘Foto uploaden’. Je kunt je foto bijsnijden indien gewenst; 
schuif hiervoor met het schuifbalkje over de foto totdat je het gewenste formaat hebt. 
Ook is er de mogelijkheid om je foto te draaien of er een filter overheen te plaatsen 
zodat de kleur verandert en kun je met het licht spelen door op ‘Aanpassen’ te 
klikken. 
 

 
 
Je kunt rechtsonder kiezen voor vier zichtbaarheidsopties. Klik hiervoor op het oogje 
en maak de juiste keuze: ‘Uw connecties’ (mensen met wie je direct gelinkt bent), 
‘Uw netwerk (connecties en connecties van jouw connecties)’, ‘Alle LinkedIn-leden’ 
en ‘Openbaar’ (alle leden maar ook de mensen die geen LinkedInaccount hebben en 
bijvoorbeeld via Google op je profiel komen). Mijn advies is om het op ‘Openbaar’ te 
zetten. LinkedIn is een open platform waar een open manier van communiceren zeer 
gewaardeerd wordt. En zeg nou zelf, linken met iemand die zichzelf niet wil laten 
zien, dat wil toch niemand? 
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 Tip: Ook in de mobiele applicatie kun vanuit je profiel je foto 
bewerken door erop te tikken met je vingers. Je kunt er een filter 
overheen plaatsen, vervagen of bijvoorbeeld de warmte -instellingen 
aanpassen. 

 

3.1.1 Check wat anderen van jouw profielfoto vinden 

Je kunt op de website Photofeeler.com door andere professionals gratis laten 
beoordelen wat ze van jouw profielfoto vinden, gebaseerd op drie pijlers: 
 

 Of je bekwaam overkomt. 

 Of je aardig overkomt. 

 Of je invloedrijk overkomt. 
 
Om de beoordelingen te kunnen krijgen moet je wel eerst een aantal anderen een 
beoordeling geven. Photofeeler is een leuke tool om eens te kijken of je foto goed 
gewaardeerd wordt op deze verschillende onderdelen. Aan de hand van deze 
beoordelingen kun je misschien eens bekijken of je niet een nieuwe foto moet (laten) 
maken. Ga hiervoor naar https://www.photofeeler.com/my-account. 
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3.1.2 Lachen op je foto 

Photofeeler heeft achthonderd profielfoto’s van LinkedIn onderzocht en kwam tot 
verrassende ontdekkingen. Op basis van 60.000 beoordelingen zijn diverse 
onderdelen van een profielfoto geanalyseerd en daar kwamen waardevolle tips uit. 
Een van de uitkomsten was bijvoorbeeld dat lachen een positief effect heeft op 
bekwaamheid, invloedrijkheid én aardigheid. Serieus kijken had juist een negatiever 
effect. Knijpen met je ogen is ook in je voordeel, het verbergen van je gezicht, 
bijvoorbeeld door er een camera voor te houden of weg te kijken, had daarentegen 
weer een negatief effect. 
 
Henk Struik nam de proef op de som en veranderde zijn profielfoto op LinkedIn na 
een tip van mij. Hij deed de test op Photofeeler voor beide foto’s; zie hieronder het 
resultaat. Met zijn nieuwe foto komt Henk deskundiger en invloedrijker over dan met 
zijn eerste foto. Misschien zou ook ‘Likable’ omhoogschieten als hij zou lachen, al is 
het natuurlijk maar net wat je uit wilt stralen. Je ziet in elk geval dat een paar kleine 
verschillen in je profielfoto al veel kunnen uitmaken in hoe je overkomt op anderen. 
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Voor alle resultaten van het onderzoek van Photofeeler verwijs ik je graag door naar 
https://blog.photofeeler.com/perfect-photo/  
 

3.2 Achtergrondfoto 

Het is ook mogelijk om een achtergrondfoto op je persoonlijke profiel te plaatsen. Dit 
kan positief bijdragen aan je personal branding en nog meer benadrukken wie of wat 
je bent. Neem een foto die bij je beroep, bij je branche, bij je werkplek of bij jou als 
persoon past; het moet iets zijn wat jouw profiel versterkt. Je krijgt deze optie 
automatisch te zien als je in je profiel staat. Iedereen die nog geen achtergrondfoto 
heeft, ziet een standaard afbeelding. 
 

 

https://blog.photofeeler.com/perfect-photo/
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Je kunt een foto uploaden of aanpassen door op de het potloodje te klikken. De foto 
haal je uit een van je eigen mappen op je laptop/desktop of uit de cloud. De 
afbeelding moet een jpg-, png- of gif-bestand zijn, niet groter dan 4 MB en het liefst 
een resolutie hebben van 1584 × 396. Je kunt de foto verwijderen als het resultaat je 
niet bevalt, maar ook kun je de positie nog wijzigen, oftewel de foto iets verschuiven 
als het formaat niet helemaal klopt. Bekijk goed hoe het uitkomt, ook op je mobiele 
applicatie. Staan er bijvoorbeeld mensen op de foto, check dan goed of ze er nog 
met hun hoofd op staan als dat de bedoeling is. 
 

 
 

3.3 Naam 

Je naam is je naam. Houd het hierbij en zet er niet allerlei (privacygevoelige) 
informatie achter, zoals een telefoonnummer, e-mailadres of website. Volgens de 
voorwaarden (punt 8.2) van LinkedIn is het niet toegestaan je contactgegevens op 
andere plekken te plaatsen dan in de daarvoor bedoelde velden. Je naam op 
LinkedIn is namelijk ook direct in Google zichtbaar en als daar een telefoonnummer 
of e-mailadres bij staat, botst dat met de privacywetgeving in Amerika. LinkedIn zou 
dan je account kunnen blokkeren. 
 

 
 
Ook het daadwerkelijke aantal connecties handmatig achter je naam vermelden zou 
ik niet adviseren (LinkedIn kiest ervoor om boven de 500 connecties het werkelijke 
aantal niet aan je profielbezoekers te laten zien). Dit aantal is voor een ander 
uiteindelijk niet belangrijk; het gaat om de kwaliteit van je netwerk, niet om de 
kwantiteit. Het kan verkeerd overkomen en juist mensen afstoten. 
 
Je verandert je naam door op het potloodje in je verkorte profiel te klikken. 
 

http://www.linkedin.com/static?key=user_agreement
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Je kunt nu je naam aanpassen. Het kroontje achter mijn naam heb ik toegevoegd 
met mijn smartphone om mijn naam wat kracht bij te zetten en wat meer te laten 
opvallen. Pas wel op, want zo’n afbeelding kan er op een desktop/laptop soms 
anders uitzien. Heb je een meisjesnaam en wil je die toevoegen, klik dan op 
‘Voormalige naam toevoegen’. 
 

 
 
Je kunt zelf kiezen of je deze naam alleen aan je connecties laat zien, aan je netwerk 
(tweede- of derdegraadsconnecties) of aan alle LinkedInleden (beste optie). 
 

 
 
 
In een later stadium kun je in de instellingen aangeven of je je achternaam voor 
iedereen volledig zichtbaar wilt laten zijn of dat je ervoor kiest om alleen de eerste 
letter te tonen.   
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3.4 Connecties 

LinkedIn kiest er bewust voor om het aantal connecties te verbergen zodra dat boven 
de 500 komt en duidt dit op je profiel, ongeacht het daadwerkelijke aantal, aan met 
‘500+’. 
 

 
 
Klik je op ‘Connecties weergeven’, dan kun je bij iemand uit je eerstegraads netwerk 
zien met wie hij of zij gelinkt is. 
 

 
 
Zie je dit niet, dan heeft hij of zij de instellingen zo aangepast dat dat onzichtbaar is. 
Meer daarover in paragraaf 5.2.2. 
 
Begin je net met LinkedIn, of heb je al een tijd een account maar nog niet zoveel 
connecties, dan adviseer ik om zo snel mogelijk connecties toe te voegen. Je kunt 
beginnen in je eigen omgeving, zoals collega’s, oud-klasgenoten, vrienden en andere 
bekende relaties. Ook al zeggen aantallen lang niet alles, je neemt iemand met 300 
connecties toch serieuzer dan iemand met slechts 20 connecties. 
 

3.5 Kopregel 

Een van de allerbelangrijkste onderdelen van je LinkedInprofiel is de kopregel in je 
introductie. Je vindt deze direct onder je naam. Zie dit stukje van je profiel als je 
visitekaartje, een tekst waarmee je jezelf wilt profileren en dat direct de juiste eerste 
indruk achterlaat over wie je bent en wat je doet. 
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LinkedIn vult de kopregel automatisch met de meest recente functie uit je 
werkervaring. Je kunt dit zelf aanpassen of aanvullen tot maximaal 120 tekens. Je 
kunt kiezen voor steekwoorden – bijvoorbeeld je functie, bedrijfsnaam, expertise of 
interesse – maar je kunt ook jezelf in een of twee zinnen omschrijven. Het is maar 
net hoe je wilt overkomen en wat je wilt dat mensen als eerste zien. Bedenk dat 
mensen aan de hand van je kopregel kunnen beslissen om door te klikken of af te 
haken. 
 

 
 
De kopregel is ook het eerste wat mensen zien als ze je naam in LinkedIn of Google 
intikken. Het is goed om te beseffen dat mensen vaak in hun omgeving vragen naar 
experts op een bepaald gebied. Als vervolgens iemand jouw naam noemt, is het 
handig als mensen in één oogopslag zien waar jouw expertise ligt. Het is daarom 
belangrijk om zo duidelijk mogelijk te zijn. 
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Ook kun je hier goed rekening houden met zoekmachineoptimalisatie, woorden 
waarop veel gezocht wordt en doe goed onderzoek naar kleine verschillen. Meer 
uitleg hierover vind je in het boek ‘Meer succes met LinkedIn’.  
 

Om je kopregel aan te passen klik je op het potloodje er rechtsboven. 
 

 
 

 Tip: Ben je freelancer of werkzoekend en op zoek naar een nieuwe 
opdracht of baan, geef dit dan aan in je kopregel met  bijvoorbeeld het 
woord ‘beschikbaar’. Recruiters en werkgevers zoeken op deze woorden 
en zo valt beter op dat je ruimte hebt voor een nieuwe klus. Geef 
daarnaast vooral ook aan waar je naar op zoek bent: vul functies in 
waarop je gevonden wilt worden.  

 

 
 

3.6 Huidige functie en opleiding 

Onder de kopregel staan automatisch je huidige functie en laatst genoten opleiding. 
 

 
Heb je op dit moment meerdere functies of heb je meerdere opleidingen gevolgd, 
dan kun je kiezen uit je huidige werkervaringen en opleidingen, gebaseerd op wat je 

https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
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in je profiel hebt ingevuld. Je kunt maar één werkervaring en één opleiding kwijt in je 
introductie, dus bepaal welke voor jou de belangrijkste is. Klik weer op het potloodje 
zoals hiervoor omschreven bij je kopregel, in paragraaf 3.5. 
 
Je kunt met het menupijltje kiezen welke ervaring of opleiding je in je verkorte profiel 
wilt hebben staan. 
 

 
 
Bepaal of je de wijzigingen of aanvullingen wilt delen met je netwerk door het schuifje 
om te zetten bij ‘Profielwijzigingen delen’ onderaan in het invulveld. 
 

 
 
Wil je een nieuwe functie toevoegen, dan kan dat ook in deze omgeving, maar dat 
kan ook in de specifieke onderdelen ‘Ervaring’ en ‘Opleiding’ in je profiel. Zie voor 
meer uitleg over deze onderdelen respectievelijk paragraaf 3.11.1.1 en 3.11.1.2. 

 

3.7 Omgeving en bedrijfstak 

Onder de voorgaande gegevens staat de omgeving waar je woont. 
 

 
 
LinkedIn geeft je op basis van je ingevoerde postcode een specifieke plaats (of wijk) 
of de omgeving van de grootste stad in de buurt van deze postcode. Vul daarom de 
postcode van je woonadres of je gewenste werkgebied in. Ben je op zoek naar 
opdrachten, dan zoeken recruiters en werkgevers vaak op postcode of binnen een 
bepaalde straal van een postcode. Ook kun je hier je bedrijfstak invullen. Deze 
gegevens worden overigens ook (anoniem) gebruikt door adverteerders die een 
bepaalde doelgroep willen bereiken. 
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Klik weer op het potloodje zoals omschreven in paragraaf 3.5. Je krijgt nu de 
mogelijkheid om je postcode in te voeren, als je dat nog niet gedaan had, en te 
kiezen voor een plaats of omgeving. Klik hiervoor op het menupijltje. 
 
Tevens kun je hier aangeven in welke bedrijfstak je werkzaam bent. Er is helaas 
maar één keuzemogelijkheid en dat is soms best lastig. Kies wat het best bij jouw 
werkzaamheden past. 
 

 
 
Bepaal of je de wijzigingen of aanvullingen wilt delen met je netwerk door het schuifje 
om te zetten bij ‘Profielwijzigingen delen’ onderaan in het invulveld. 
 

 
 

3.8 Samenvatting 

De samenvatting is na de kopregel het belangrijkste onderdeel van je profiel. Het 
geeft je de gelegenheid om jezelf te presenteren en te laten zien wie je bent, wat je 
kwaliteiten zijn en vooral ook wat je voor iemand kunt betekenen. Ik adviseer je dan 
ook deze mogelijkheid goed te benutten, je kunt hiermee een duidelijk representatief 
beeld van jezelf geven en andere LinkedInleden reden geven jou te benaderen of uit 
te nodigen.  
 

3.8.1 Je samenvatting opstellen  

Het is heel belangrijk om een goede samenvatting te schrijven. Mensen lezen over 
het algemeen in een ‘Z-vorm’: wat boven- en onderaan staat, lezen ze goed, wat 
ertussenin staat, scannen ze alleen maar. Het is dus heel belangrijk wat je in je 
samenvatting zet en vooral hoe je het schrijft. Als het niet direct aanspreekt, verlaten 
mensen je profiel meteen. Maak gebruik van de mogelijkheid om je hier in het kort te 
presenteren en te vertellen wat jouw profielbezoeker van jou kan verwachten. 
 
Het is bovendien belangrijk te weten dat op een desktop/laptop alleen de eerste twee 
regels van je samenvatting zichtbaar zijn, daarna moet je profielbezoeker op ‘Meer 
weergeven’ klikken om de rest te lezen. Begin daarom je samenvatting met 
bijvoorbeeld je contactgegevens of een krachtige binnenkomer, een trigger om 
verder te lezen, zoals een mooie quote of vraag. Je hebt tweeduizend tekens om je 
samenvatting te vullen. Als je start je met een opsomming, zoals ik in mijn voorbeeld, 
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wordt alles achter elkaar gezet in de eerste twee zinnen. Dit kan wel eens een ander 
beeld geven dan je voor ogen had. 
 

 
 
 

 Let op: Op mobiele applicaties zie je zelfs nog minder: daar zie je alleen de 
eerste 85 tekens van je samenvatting. 
 
Heb je nog geen samenvatting, of wil je deze aanpassen, dan doe je dat in het 
verkorte profiel. Klik weer op het potloodje zoals omschreven in paragraaf 3.5. Scrol 
iets naar beneden, dan kom je het veld tegen waar je je samenvatting kunt schrijven. 
 

 
 

3.8.2 De stijl van je samenvatting 

Bedenk in welke stijl je je samenvatting wilt schrijven en ook of deze overeenkomt 
met de rest van je (huis)stijl op je website en andere (social)mediakanalen. Een paar 
tips:  
 

 Schrijf altijd vanuit jou als persoon, niet vanuit jouw bedrijf. Het is je 
persoonlijke profiel, jij bepaalt wat erop komt en het gaat om jou als persoon. 
Voor zakelijke profilering is het zakelijke bedrijfsprofiel meer geschikt. 
Uiteraard staan die twee met elkaar in verbinding, maar je hebt je 
persoonlijke profiel vooral ook nodig om de gunfactor te creëren. Bedenk 
altijd dat mensen zaken willen doen met mensen, niet met bedrijven.  
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 Schrijf ook altijd in de eerste persoon, dus ‘Ik ben advocaat in de rechten’ in 
plaats van ‘Corinne is advocaat in de rechten’.  

 Op socialmediakanalen is het heel normaal dat je tutoyeert, dus in de ‘je’ 
vorm schrijft. Voelt dat niet goed voor jou en heb je een doelgroep die liever 
met ‘u’ aangesproken wordt, aarzel dan niet om ‘u’ te gebruiken.  

 Is je doelgroep Nederlands? Schrijf dan ook je profiel en dus ook je 
samenvatting in het Nederlands. Heb je doelgroepen in meerdere talen, dan 
kun je ervoor kiezen een profiel in een andere taal aan te maken. Zie hiervoor 
het boek ‘Meer succes met LinkedIn!’.   

 Schrijf niet één grote lap tekst, maar maak gebruik van witregels, dat leest 
prettiger en is overzichtelijker.  
 

3.8.3 De inhoud van je samenvatting  

Schrijf je samenvatting vanuit je eigen gevoel. Laat het niet door een ander doen, 
zoals je secretaresse, maar neem er zelf rustig de tijd voor. Mensen prikken er 
anders dwars doorheen. Je tekst door iemand laten checken op taalfouten is 
uiteraard geen probleem en zelfs verstandig als je zelf twijfelt. Een stukje storytelling 
werkt goed, zeker als je op de emotie van de lezer kunt zitten. Bedenk bij het 
schrijven het volgende: 
 

 Je schrijft het stukje niet voor jezelf, het is bedoeld om er bepaalde personen 
mee te bereiken. Wie wil je aanspreken, wie is je doelgroep? Wat wil je dat 
mensen lezen waardoor ze je eventueel benaderen? Richt je niet op (te 
veel) verschillende doelgroepen tegelijk, dan schiet je met hagel en dat 
werkt verwarrend. De kans op afhakers wordt daardoor groter. Heb je 
meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld omdat je twee banen hebt (stel, je bent 
freelance fotograaf en je hebt daarnaast een loondienstbaan waarin je 
verkoper van keukens bent), kies dan de doelgroep die het belangrijkst is 
voor jouw werkzaamheden en begin daarmee. Je kunt daaronder uiteraard 
melden dat je naast die loondienstbaan ook freelance fotograaf bent en 
wellicht ook die doelgroep nog aanspreken. Het een sluit het ander niet uit, 
maar voorkom dat mensen afhaken omdat ze zich niet direct aangesproken 
voelen. Overigens raad ik af om een tweede, apart profiel aan te maken op 
LinkedIn. Dat wordt te verwarrend voor mensen die niet weten welk profiel 
leidend is. 

 Op welke woorden wil je gevonden worden? Dit deel van je LinkedInprofiel is 
belangrijk voor je vindbaarheid. Laat mensen niet struikelen over vakjargon, 
maar bedenk vooral hoe je hen naar jouw profiel wilt trekken op de juiste 
zoekwoorden. In paragraaf 2.4 lees je meer over SEO, oftewel 
zoekmachineoptimalisatie. 

 Het helpt om wat herkenning te creëren voor je lezer, bijvoorbeeld een 
probleemstelling. Leg je doelgroep een herkenbaar probleem voor zodat ze 
denken: hé, dat heb ik ook. Je kunt vervolgens de oplossing bieden door 
aan te geven hoe jij dat probleem voor hen kunt oplossen. Je bent 
bijvoorbeeld businesscoach en zet in je samenvatting: ‘Heb jij ook wel eens 
het gevoel “hoe nu verder”?’ Of: ‘Mis je nog wat zakelijk inzicht en zoek je 
wat meer ondersteuning bij je werkzaamheden?’ Vervolgens kun je 
aangeven waarom iemand bij jou aan het juiste adres is. Bijvoorbeeld: ‘Ik 
kan je helpen je bedrijf sterker te maken door je te coachen en te begeleiden 
op de vlakken waarop je hulp nodig hebt.’ 

 Probeer te voorkomen dat je te veel vanuit jezelf denkt en schrijft en 
daarmee het licht te veel op jezelf laat schijnen. In plaats van ‘Ik ben een 

https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
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marketingmanager met goede ideeën en maak mooie campagnes’ kun je 
beter schrijven: ‘Zoek je iemand die met jou meedenkt om je product beter in 
de markt te zetten en daarmee het aantal verkopen te laten toenemen, dan 
kan ik je helpen!’ Vervolgens geef je aan waarmee je de lezer kunt helpen 
en waar je krachten liggen, bijvoorbeeld door middel van een opsomming 
van je werkzaamheden en oplossingen. 

 Een krachtige oneliner of quote kan een mooie afsluiter zijn van je 
samenvatting en maakt het persoonlijk. Als je dit doet, moet het wel iets van 
jezelf zijn of in ieder geval goed bij jou passen. Een quote van iemand 
anders kan in sommige gevallen ook, maar zet er dan altijd de bron bij. 

 Wees niet te bescheiden. Wij Nederlanders hebben soms wat moeite om 
onszelf te verkopen. Toch is het belangrijk dat je dat in dit geval wel doet. 
Zoek de balans tussen ‘te bescheiden’ en ‘opscheppen’. Laat je tekst bij 
twijfel door anderen lezen voordat je hem op je profiel plaatst. 

 

 Tip: LinkedIn kent op het moment van schrijven nog geen 
opmaaksysteem. Als je een opsomming wilt maken, bijvoorbeeld met 
bulletpoints, kun je dat het best eerst in Word doen en het vervolgens 
kopiëren en plakken in je samenvatting. Ook kun je online veel tekens 
vinden die je in je samenvatting kunt plakken. Let wel op dat het niet te 
veel wordt en daarmee een rommelig geheel is.  
 

3.8.4 Foto’s, presentaties, documenten en video’s toevoegen aan je 
samenvatting 

Een goede manier om de tekst in je samenvatting kracht bij te zetten is het 
toevoegen van een document, foto of presentatie. Een foto of video zegt ten slotte 
meer dan duizend woorden. Je kunt er zoveel toevoegen als je wilt, maar bezoekers 
zien er maar drie en moeten op ‘Volgende’ klikken om door te bladeren naar je 
andere media. Je kunt de volgorde op dit moment van schrijven nog niet veranderen, 
dus zet de belangrijkste twee bovenaan, zodat die meteen worden gezien. De twee 
media die je het eerst plaatst staan als eerste zichtbaar op je profiel.  
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Klik weer op het potloodje zoals omschreven paragraaf 3.5. Scrol iets naar beneden, 
dan kom je het veld tegen waar je je samenvatting kunt schrijven. Vervolgens kun je 
ervoor kiezen een website toe te voegen of een bestand te uploaden. 
 

 
 
In mijn voorbeeld heb ik een filmpje met een interview, een televisieoptreden bij 
Shownieuws en linkjes naar mijn LinkedInboeken geplaatst. Zo krijgt iedereen die 
mijn profiel bezoekt een goed beeld van wie ik ben en wat ik doe. 
 
Ben je op zoek naar nieuwe opdrachten of werk, maak dan een filmpje met een 
elevatorpitch. Vertel in een halve tot maximaal een hele minuut wie je bent, wat je 
zoekt, wat je kunt en vooral wat je te bieden hebt en waarom een bedrijf écht niet 
zonder jou kan. Ook hierbij is het altijd belangrijk om te denken vanuit de andere 
kant: wat wil jouw doelgroep horen, hoe kun je ze boeien met je verhaal, wat kun je 
voor hen betekenen, waarom moet iemand contact met jou opnemen? 
 
Bepaal of je de wijzigingen of aanvullingen wilt delen met je netwerk door het schuifje 
om te zetten bij ‘Profielwijzigingen delen’ onderaan in het invulveld. 
 

 
 

3.9 Profiel-URL en openbare profiel 

Als je een LinkedInprofiel aanmaakt, krijg je daar een unieke URL bij. Deze URL ziet 
er niet representatief uit en bevat naast je naam ook allerlei rare cijfers en lettertjes. 
Niet handig als je deze op een visitekaartje, in je cv of onder je e-mailadres wilt 
zetten, dus pas deze direct aan. 
 
Je vindt de URL in je ‘Contactgegevens’, in de rechter kantlijn van je profiel. Je kunt 
op twee verschillende manieren naar het veld om hem aan te passen: 
 

1. Klik op ‘Contactgegevens’ en vervolgens op het potloodje. Klik daarna door 
op het schuine pijltje achter de profiel-URL. 
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2. Je kunt ook direct klikken op ‘Uw openbare profiel bewerken’ in de rechter 
kantlijn van je profiel. 

 

 
 
 

 

 

  

3.9.1 Profiel-URL aanpassen 

Je komt nu op een pagina waar je alle instellingen vindt voor je openbare profiel. 
Rechtsboven zie je ‘URL van uw openbare profiel aanpassen’. Om je URL aan te 
passen klik je op het potloodje. 
 

 
 
Vervolgens verschijnt er een veld waarin je de mogelijkheid krijgt het gedeelte achter 
‘nl.linkedin.com/in/’ zelf in te vullen. Gebruik geen spaties, streepjes of andere 
vreemde tekens, gewoon je voor- en achternaam achter elkaar, tussen de 5 en 30 
tekens. De URL is niet hoofdlettergevoelig. 
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Met een beetje geluk is je eigen naam nog vrij. Zo niet, dan geeft LinkedIn dit direct 
aan en moet je iets anders kiezen. Je hoeft niet de voorbeeldkeuzes van LinkedIn te 
nemen, je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor het omdraaien van voor- en achternaam 
of alleen je initialen in combinatie met je achternaam. Vaak is de mogelijkheid van je 
voor-en achternaam met een streepje ertussen ook nog vrij. Bij een beetje gangbare 
naam is het echt belangrijk dit zo snel mogelijk te doen, voordat alle opties vergeven 
zijn. 
 
Maak niet de fout om een bedrijfsnaam of iets dergelijks in te vullen. Een 
LinkedInprofiel is bedoeld voor personen. Voor bedrijfsprofielen zijn er andere 
mogelijkheden. Meer hierover kun je lezen in mijn e-book LinkedIn voor bedrijven. 
 

3.9.2 Openbare profiel aanpassen  

In dezelfde omgeving als waar je de URL aanpast, kun je aangeven hoe zichtbaar je 
openbare profiel is. Dat is het profiel dat een niet-LinkedIngebruiker ziet als hij jouw 
profiel bezoekt, bijvoorbeeld via een zoekmachine. Je kunt ervoor kiezen om je 
openbare profiel voor iedereen zichtbaar te maken, of alleen bepaalde onderdelen 
ervan. In het kader van de zichtbaarheid adviseer ik altijd te kiezen voor ‘Mijn 
openbare profiel zichtbaar maken voor iedereen’ en alle vinkjes te laten staan. Je wilt 
tenslotte op een openbaar platform netwerken, dus zorg je dat je zo zichtbaar 
mogelijk bent. De onderdelen die je niet wilt laten zien aan mensen die via je 
openbare profiel komen, vul je dan gewoon niet in. 
 

https://www.somebooks.nl/product/linkedin-voor-bedrijven/
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 Tip: Tijdens een grote ‘renovatie’ van  je profiel, of als je net 
begonnen bent, kun je je profiel ti jdelijk even afsluiten door ‘Mijn 
openbare profiel zichtbaar maken voor niemand’ aan te vinken. Op die 
manier maak je jezelf ti jdelijk onzichtbaar voor de zoekmachines. Vergeet 
het niet weer te veranderen als je klaar bent.  

 

3.10 Contactgegevens  

Je contactgegevens vind je terug in de rechterkantlijn van je profiel. Klik je dat open, 
dan kun je een aantal gegevens kwijt die deels alleen voor je netwerk en deels voor 
iedereen zichtbaar zijn. Voor je eigen connecties zijn je (bezoek)adres, je 
telefoonnummer, je e-mailadres, IM en verjaardag zichtbaar. Je publieke URL, 
website(s) en Twitteraccount zijn voor iedereen zichtbaar. 
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3.10.1 E-mail, telefoon, adres, IM en Twitter 

Klik op het potloodje om de gegevens in of aan te vullen. Vul zo veel mogelijk 
gegevens in. Je e-mailadres is al ingevuld, maar wil je snel en gemakkelijk 
bereikbaar zijn, dan zou ik ook een telefoonnummer invullen. 
 
Je e-mailadres is het primaire adres waar je ook mee inlogt en waar meldingen op 
binnenkomen in je mailbox. Je kunt nog meer e-mailadressen kwijt, die anderen niet 
zien, maar waarmee je wel kunt inloggen. Zie hiervoor paragraaf 5.1.1. Kies als 
primair e-mailadres altijd een zakelijk of serieus adres en het liefst met je eigen naam 
erin verwerkt. Iets als ‘mutsefluts@hotmail.com’ staat niet echt professioneel. 
 
Bij ‘Adres’ kun je eventueel een kantoor- of bezoekadres zetten. Werk je vanuit huis 
of heb je geen kantooradres, dan adviseer ik om geen adres in te voeren, hooguit de 
plaats van waaruit je werkt indien dat een toegevoegde waarde heeft. Een 
postbusnummer kan uiteraard wel. 
 
IM staat voor Instant Message. Hier kun je bijvoorbeeld een Skype-adres of je 
WeChat-account kwijt, mocht je die hebben. 
 
Heb je een Twitteraccount, vul dat dan hier in. Je tweets worden niet doorgeplaatst 
met deze optie, je Twitteraccount wordt slechts vermeld. Zo kunnen connecties je 
ook snel op Twitter vinden en direct volgen door een klik op de knop. 
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Bepaal of je de wijzigingen of aanvullingen wilt delen met je netwerk door het schuifje 
om te zetten bij ‘Profielwijzigingen delen’ onderaan in het invulveld. 
 

 
 
 

 Tip: Je contactgegevens, zoals telefoonnummer en e -mailadres, zijn 
alleen te zien voor leden met wie je direct gelinkt bent (eerstegraads). 
Om ook bereikbaar te zijn voor mensen buiten je directe netwerk kun je 
het best op andere plekken in je profiel je contactgegevens achterlaten. 
Volgens de voorwaarden van LinkedIn mag dat alleen  op toegestane 
plekken die daarvoor bedoeld zijn. Ik adviseer je gegevens daarom in de 
‘Samenvatting’ te plaatsen; zie paragraaf 3.8. 

 

3.11 Bepaal zelf de onderdelen van je profiel  

Je kunt je profiel inrichten zoals jij wilt, met de elementen die jij belangrijk vindt en 
nodig hebt. Je hebt daarbij de keuze uit dertien verschillende onderdelen. Klik rechts 
in de kantlijn van je profiel op ‘Profielonderdeel toevoegen’, dan krijg je de keuze uit 
de hoofdonderwerpen ‘Achtergrond’, ‘Vaardigheden’ en ‘Prestaties’. Klik op de 
menupijltjes om de onderliggende onderdelen te zien, dertien in totaal. Door op het 
plusteken te klikken voeg je een onderdeel toe. 

 

 
 

3.11.1 Achtergrond 

Onder ‘Achtergrond’ vallen drie onderdelen uit je LinkedInprofiel: ‘Werkervaring’, 
‘Opleiding’ en ‘Ervaring als vrijwilliger’. Ik behandel ze hier een voor een. 
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3.11.1.1 Werkervaring 

Net als op je papieren curriculum vitae is het ook op je digitale cv – want dat is je 
LinkedInprofiel – belangrijk om je werkervaring zo compleet en zo goed mogelijk in te 
vullen. Zo krijgen geïnteresseerden een goed beeld van jouw werkzaamheden en 
zijn ze eventueel sneller geneigd je te benaderen voor een opdracht of werk. 
Daarnaast geeft het uiteraard een goed beeld van je expertise op een bepaald 
vakgebied. Ondersteund met aanbevelingen en diverse media kun je je dit onderdeel 
van LinkedIn goed gebruiken voor je personal branding. 
 

3.11.1.1.1 Je werkervaring invullen 

Om werkervaring in je profiel op te nemen voeg je het onderdeel toe; zie paragraaf 
3.11. Over het algemeen staat het al in je profiel en heb je bij het aanmaken wellicht 
al het een en ander ingevuld. 
 
In het veld ‘Ervaring’ kun je door middel van het potloodje achter je functienaam alles 
aanpassen of je kunt werkervaring toevoegen door te klikken op het +-teken. 
 

 
 
Je ziet nu diverse invulvelden. Kies bij de bedrijfsnaam de bedrijfspagina van het 
bedrijf waar je voor werkt of hebt gewerkt, als het een bedrijfspagina heeft. Zie je het 
bedrijf niet verschijnen op het moment dat je het intypt, dan is het misschien van 
naam veranderd of heeft het geen bedrijfsprofiel. 
 
Indien het bedrijf wel een bedrijfsprofiel heeft, koppel je jezelf als (ex-)werknemer 
aan desbetreffend bedrijf en krijg je het logo ook op je profiel te zien (zoals je bij mij 
het bedrijfslogo van mijn eigen onderneming ziet). Is er geen bedrijfsprofiel, dan krijg 
je ook geen logo. Ook kan het zijn dat het bedrijfsprofiel wel bestaat, maar nog geen 
logo heeft. Je kunt dan als alternatief een website in de media eronder hangen (zie 
paragraaf 3.11.1.1.2). 
 
Vul de velden in en geef een uitgebreide omschrijving. Je kunt hier je functie 
omschrijven, je behaalde doelstellingen en je nevenactiviteiten (denk aan 
personeelsvereniging of ondernemingsraad). Zorg dat je een goed beeld geeft van 
wat je functie inhield en hoe je het hebt aangepakt. Als je momenteel bij dit bedrijf 
werkt, zet dan het schuifje op ‘Ja’. Dan hoef je geen einddatum in te voeren, maar 
verandert het vanzelf in ‘heden’. 
 



    

  

 

Basis handleiding voor het gebruik van LinkedIn                                   Auteur: Corinne Keijzer 
Versie 15.0 september 2017                                                                  www.corinnekeijzer.nl 

 

 

                 PAGINA 

             40/111 

 

 
 

3.11.1.1.2 Documenten, presentaties en video’s toevoegen  

Als je verder naar beneden scrolt in het veld van de werkervaring, zie je ook de optie 
om media te uploaden of een link te plaatsen. Hiermee kun je een document, 
presentatie of video toevoegen of een link naar een website. 
 
Media zijn belangrijk om je werkervaring visueler te maken en je teksten te 
bekrachtigen. Bedenk goed of datgene wat je plaatst ook openbaar getoond mag 
worden en kijk uit met bedrijfsgevoelige informatie.  
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3.11.1.1.3 Deel je nieuwe baan met je netwerk   

Bepaal of je de wijzigingen of aanvullingen wilt delen met je netwerk door het schuifje 
om te zetten bij ‘Profielwijzigingen delen’ onderaan in het invulveld zoals getoond in 
paragraaf 3.5. Zet het schuifje opzij om de nieuwe informatie wel met je netwerk te 
delen. 
 
Als je ervoor kiest om de informatie te delen, dan krijgen je connecties in hun tijdlijn 
de melding dat je een nieuwe functie hebt en geef je hun de gelegenheid om je te 
feliciteren of het te liken. 
 

 
 
 

3.11.1.2 Opleiding 

Op een cv staat niet alleen je werkervaring, maar ook de opleidingen die je gevolgd 
hebt. Staat dit onderdeel nog niet in je profiel, voeg het dan zelf toe zoals uitgelegd in 
paragraaf 3.11. 
 
Bij ‘Opleiding’ vul je je hoogst genoten opleiding(en) in. Ook al heb je er geen 
diploma voor behaald, vul ze toch hier in. Heeft de onderwijsinstelling een aparte 
LinkedInpagina, zet die er dan bij. Deze verschijnt op het moment dat je deze intypt. 
Je koppelt jezelf vervolgens als alumnus aan de opleiding en ziet het logo terug 
achter de naam, zoals bij mij hieronder van De Haagse Hogeschool. 
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Heeft de school of universiteit van jouw opleiding geen account op LinkedIn, dan is 
het helaas niet mogelijk op die manier het logo toe te voegen. Is jouw school of 
universiteit gefuseerd of heeft ze een andere naam gekregen, dan kun je daarvoor 
kiezen en in de omschrijving aangeven hoe jouw school of universiteit vroeger 
heette. 
 
Je kunt eventueel cijfers toevoegen, mocht je dit belangrijk vinden. Heb je 
presentaties, documenten, linkjes, video’s of foto’s, dan kun je die hieronder hangen. 
Denk bijvoorbeeld aan je scriptie, onderzoeksrapporten of bepaalde presentaties. 
 
Vul de velden in voor zover je dat zelf van belang vindt en sla op. Heb je meerdere 
studies of opleidingen gevolgd? LinkedIn laat in je verkorte profiel alleen de meest 
recente opleiding zien. 
 

 
 
Wil je een andere (bijvoorbeeld belangrijkere) opleiding bovenaan zetten, zodat deze 
ook in je verkorte profiel verschijnt, dan kun je dit zelf aanpassen. Volg hiervoor de 
stappen zoals omschreven in paragraaf 3.6. Je kunt de opleidingen ook verschuiven 
door op de drie streepjes te klikken die verschijnen als je met je muis op een van de 
opleidingen gaat staan. Nu kun je de opleiding oppakken en verschuiven naar de 
plek die je wilt. Je verkorte profiel verandert direct mee. 
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Bepaal of je een nieuw toegevoegde opleiding wilt delen met je netwerk door het 
schuifje om te zetten bij ‘Profielwijzigingen delen’ onderaan in het invulveld. 
 

 
 

3.11.1.3 Ervaring als vrijwilliger 

Ook je ervaringen met vrijwilligerswerk kun je toevoegen aan je LinkedInprofiel. Je 
voegt dit onderdeel toe zoals omschreven in paragraaf 3.11. Aanpassen doe je door 
op het potloodje te klikken achter de ervaring die aangepast moet worden. 
 
Het kan erg nuttig zijn om je (structurele) vrijwilligersactiviteiten te vermelden op je 
LinkedInprofiel. Bedrijven en opdrachtgevers kijken hiernaar en het geeft vaak een 
positieve indruk van jou als mens. 
 
Bepaal of je een nieuw toegevoegde vrijwilligersfunctie wilt delen met je netwerk door 
het schuifje om te zetten bij ‘Profielwijzigingen delen’ onderaan in het invulveld zoals 
getoond in paragraaf 3.5. 
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3.11.2 Vaardigheden 

Op je profiel kun je vijftig vaardigheden van jezelf opgeven waarvan jij vindt dat je 
daar bedreven in bent. Het leuke hieraan is dat je voor deze onderdelen 
onderschreven kunt worden en dat je ook anderen kunt onderschrijven. Zie dat als 
een bevestiging van je kwaliteiten. Je kunt alleen iemand onderschrijven met wie je 
gelinkt bent. Als je onderschreven wordt, kun je diegene bedanken. Maak daar altijd 
een persoonlijk berichtje van en stuur niet klakkeloos het standaard bericht dat 
LinkedIn voor je verzint. 
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Onderschrijvingen zijn eigenlijk heel simpele referenties, leuk om te geven, leuk om 
te krijgen. Heel goed ook voor je personal branding, het maakt jouw profiel 
persoonlijker en completer. En als je meerdere onderschrijvingen voor bepaalde 
vaardigheden krijgt, zorgt dat voor een hogere ranking in de zoekmachine. Zorg dat 
je er in ieder geval tien zelf invult, anders doet een ander dit op basis van suggesties 
van LinkedIn. Je krijgt dan bijvoorbeeld rare vaardigheden toegewezen als ‘Dutch’, 
gebaseerd op de inhoud van je profiel. Dit zegt natuurlijk niets. Je kunt dit soort 
‘vaardigheden’ zelf verwijderen en aan de ‘achterkant’ van dit onderdeel aangeven 
als je niet meer wilt dat mensen zelf suggesties onderschrijven. Hoe je dit doet lees 
je hieronder. 
 
Boven de negenennegentig onderschrijvingen stopt de telling voor je 
profielbezoekers en zie je ‘99+’ staan (zelf kun je aan de ‘achterkant’ wel zien 
hoeveel je er werkelijk hebt). LinkedIn zet je vaardigheden met de meeste 
onderschrijvingen automatisch bovenaan, maar je kunt zelf de volgorde bepalen en 
de vaardigheden verschuiven in de volgorde die je zelf wilt. Je ziet er drie op je 
profiel staan, voor de rest moeten mensen doorklikken op ‘Nog … weergeven’, 
afhankelijk van hoeveel vaardigheden je daar hebt staan. 
 

 
 

3.11.2.1 Vaardigheden toevoegen of verwijderen 

Om vaardigheden toe te voegen klik je op ‘Nieuwe vaardigheid toevoegen’ 
rechtsboven in het onderdeel. 
 

 
 
Je kunt nu een voor een jouw vaardigheden toevoegen. Zodra je een woord invoert, 
vult LinkedIn vanzelf al andere woorden aan. Je kunt uit deze opties kiezen of zelf 
iets toevoegen door weer op ‘Nieuwe vaardigheid toevoegen’ te klikken. Je kunt ook 
kiezen of je met je netwerk wilt delen dat je deze vaardigheid hebt toegevoegd. Deel 
je deze toegevoegde vaardigheid, dan heb je kans dat mensen je er ook sneller op 
zullen onderschrijven omdat ze dit voorbij zien komen in hun tijdlijn. 
 
In totaal kun je hier vijftig woorden intypen. Kies je vaardigheden zorgvuldig uit en 
doe dit in de taal of talen waarin je gevonden wilt worden. Mensen kunnen jou per 
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onderdeel waarderen, dus kies woorden die echt bij jou passen. Ook is dit onderdeel 
handig voor de SEO (zie paragraaf 2.4). Bepaal per vaardigheid of je deze wilt delen 
met je netwerk door het schuifje om te zetten bij ‘Profielwijzigingen delen’ onderaan 
in het invulveld. 
 
 

 
Klik je in het onderdeel ‘Vaardigheden’ op het potloodje, dan kun je de vaardigheden 
verwijderen of van volgorde veranderen. 
 

 
 

1. Met het kruisje verwijder je de vaardigheid. 
2. Bij de drie streepjes aan de rechterkant kun je met je linkermuisknop de 

vaardigheid oppakken en naar de plek van jouw keuze slepen. In die 
volgorde zien ook jouw profielbezoekers je vaardigheden. 

3. Onderaan kun je de instellingen van je vaardigheden aanpassen. 
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Je krijgt in de instellingen drie opties: 
 

 Geef aan of je onderschreven wilt worden. Als je dit op ‘Ja’ laat staan, 
kunnen bezoekers van jouw profiel zelf vaardigheden invullen waarop ze jou 
onderschrijven. Dit zorgt ervoor dat bezoekers sneller geneigd zullen zijn een 
onderschrijving te geven. Aan de andere kant betekent dat ook dat er 
suggesties kunnen komen te staan die jij niet interessant vindt en die je 
eventueel weer moet verwijderen. Zet het schuifje op ‘Nee’ als je dat niet wilt. 

 Geef aan of je suggesties wilt zien bij het bezoeken van profielen van 
connecties. Dit betekent dat je voorgekauwde suggesties voor vaardigheden 
van LinkedIn krijgt waarop je ‘blind’ kunt klikken om ze te onderschrijven, niet 
wetende of je connectie daarop zit te wachten. Zet het schuifje op ‘Nee’ als je 
dat niet wilt. 

 Geef aan of je een e-mail wilt ontvangen op het moment dat iemand je 
heeft onderschreven. Zet het schuifje op ‘Nee’ als je dat niet wilt. 

 
 

 Tip: Zorg ervoor dat je je belangrijkste drie vaardigheden vooraan hebt staan. 
Deze drie komen namelijk als eerste onder elkaar op je profiel tevoorschijn en daar 
zullen bezoekers van je profiel dan ook als eerste op klikken. 
 
 

 Let op: Maak geen typefouten bij het aanmaken van je vaardigheden, deze 
kun je namelijk later niet meer aanpassen. 
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3.12 Aanbevelingen 

Ga je nog wel eens uit eten zonder eerst te checken of het restaurant goede 
recensies heeft? Of misschien baseer je je keuze zelfs wel op de online recensies 
die restaurants hebben gekregen. Hetzelfde geldt voor vakanties, boeken en de 
stofzuiger, broodrooster of smartphone die je in de winkel of online aanschaft. In 
deze tijd zijn we allemaal op zoek naar wat andere gebruikers ergens van vinden, 
wat hun ervaringen zijn. De verkoper kan het namelijk allemaal mooi vertellen, maar 
we weten ook wel dat hij of zij zijn product, restaurant of dienst uit eigenbelang 
aanprijst. Dat geldt niet alleen voor deze zaken, want wat dacht je van jezelf? Jij, als 
persoon? Ook jij kunt je zelf aanprijzen wat je wilt, maar of dat geloofwaardig 
overkomt… Het is juist de kunst anderen te laten vertellen hoe geweldig jij bent. Dat 
trekt mensen over de streep om bij jou iets af te nemen, bij jou te komen eten of 
zaken met jou te doen. Daarom zijn aanbevelingen van groot belang, ook op 
LinkedIn. 
 
Aanbevelingen zijn niet alleen leuk om te krijgen en te geven, ze zijn erg belangrijk 
voor jou als professional. Het zijn referenties van mensen met wie je samengewerkt 
hebt, klanten aan wie je diensten of producten geleverd hebt, (oud-)collega’s voor 
wie je gewerkt hebt. 
 
Het is niet gek om aanbevelingen te vragen. En nee heb je, ja kun je krijgen. Heb je 
een project of opdracht afgerond, vraag dan gewoon eens na afloop aan de 
opdrachtgever of klant of hij of zij je wil aanbevelen. Je zult zien dat de meeste 
mensen daar gehoor aan geven. 

 

3.12.1 Aanbevelingen vragen 

Om een aanbeveling te vragen ga je naar het profiel van degene van wie je een 
aanbeveling wilt. Klik in zijn of haar verkorte profiel op de drie puntjes rechts bovenin. 
Kies voor ‘Om een aanbeveling vragen’. Je moet met elkaar gelinkt zijn om een 
aanbeveling te geven of te krijgen. 
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Je krijgt een invulveld waarin je aangeeft waar je de persoon van kent en wat je 
functie was op het moment waarvoor je de aanbeveling vraagt.  
 

 
 
Na het klikken op ‘Volgende’ kom je op het veld waarin je een bericht kunt schrijven. 
Schrijf altijd een persoonlijke boodschap en stuur nooit zomaar het standaard 
zinnetje dat LinkedIn je voorschotelt. Dat komt erg onpersoonlijk en gemakzuchtig 
over bij de ontvanger. Je kunt ook best vragen of iemand bepaalde kwaliteiten wil 
benoemen, vaak vinden mensen het fijn als je hen een beetje stuurt en helpt. En 
nogmaals: nee heb je, ja kun je krijgen. 
 

 
 
Ik krijg de aanvraag van Rik binnen via ‘Berichten’ (zie paragraaf 8.1) en klik op de 
link onderin het bericht als ik de aanbeveling wil geven.  
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Het verzoek komt ook binnen op het profiel in het onderdeel ‘Aanbevelingen’. In het 
tabblad ‘Gegeven’ staat ‘… aanbevelingsverzoeken’.  
 

 
 
Klik daarop om de verzoeken te bekijken en de aanbeveling te schrijven. Klik je op 
‘Negeren’, dan krijgt diegene daar geen melding van. 
 

 
 
 
Ik schrijf de aanbeveling en stuur deze naar Rik.  
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Rik ontvangt de aanbeveling en ziet dat terug in het onderdeel ‘Aanbevelingen’ op 
zijn profiel doordat er ‘U hebt 1 openstaande aanbeveling’ staat. 
 

 
 
Rik klikt het open en ziet mijn aanbeveling staan. Hij kan zelf kiezen of hij de 
aanbeveling aan zijn profiel toevoegt of dat hij de aanbeveling sluit. In dit laatste 
geval wordt de aanbeveling verborgen.  

 

 

3.12.2 Aanbevelingen geven 

Wil je een aanbeveling schrijven voor iemand, dan kun je dit via zijn of haar profiel 
doen. 
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Ik wil bijvoorbeeld Inge-Lisa aanbevelen. Ik klik rechtsboven in haar verkorte profiel 
op de drie puntjes en klik vervolgens op ‘Inge-Lisa aanbevelen’. 
 

 
 
 
Schrijf de aanbeveling, inclusief een persoonlijk berichtje dat je erbij voegt. Het 
standaard bericht haal je weg. Kies voor jullie werkrelatie en voor de functie waarin 
jullie samengewerkt hebben. 
 

 
 
Verstuur de aanbeveling vervolgens door op ‘Verzenden’ te klikken. Inge-Lisa 
ontvangt een bericht van LinkedIn en kan ervoor kiezen om de aanbeveling aan haar 
profiel toe te voegen. 
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4. De statistieken van jouw profiel 

De populairste en meest gebruikte optie binnen LinkedIn is het bekijken van andere 
profielen. Behalve dat het leuk is om andere professionals te bekijken en door hen 
bekeken te worden, biedt deze optie veel mooie zakelijke kansen: netwerken, leads 
genereren, je bezoekers analyseren op regio, functie en zelfs bedrijf. Kortom, het 
geeft je een schat aan informatie waar je je voordeel mee kunt doen. 
 

4.1 Zien wie jouw profiel bekeken heeft 

Op de homepage zie je in de linker kantlijn hoe vaak je profiel is bekeken in de 
afgelopen negentig dagen. 
 

 
 
Ook zie je op je eigen profiel hoe vaak je profiel bekeken is. 
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Klik in een van twee voorgaande opties op ‘… personen bekeken uw profiel’ om te 
zien wie die bezoekers waren. 
 
Voor niet-betalende leden is het alleen mogelijk de laatste vijf personen terug te zien 
die je profiel bezocht hebben. Betalende leden kunnen alle bezoekers van de 
afgelopen negentig dagen zien. 
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4.1.1 Waarom zie je niet altijd een naam of foto? 

Zoals je in voorgaand voorbeeld ziet, zie je niet van iedere bezoeker een naam of 
foto bij het profiel. De vijfde persoon in het voorbeeld heeft zijn profiel zo ingesteld 
dat je niet kunt zien wie hij of zij is. Hier kun je verder niets mee. Wellicht is het een 
gemiste kans voor diegene, aangezien ik nu geen contact kan opnemen of kan 
terugkijken en hem of haar wellicht verder kan helpen. Iemand die zijn profiel op 
‘Anoniem’ heeft staan, of alleen zijn branche en bedrijf bekendmaakt, kan zelf ook 
niet zien wie op zijn of haar profiel kijkt. Wel zo eerlijk. 
 
Meer over de instellingen van je profielbezoek vind je in paragraaf 5.2.5. 
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5 Je persoonlijke instellingen 

In de persoonlijke instellingen van je LinkedInprofiel kun je veel onderdelen en 
onderwerpen naar eigen voorkeur instellen. Het is belangrijk om deze goed door te 
nemen; soms heb je namelijk bepaalde onderdelen zo ingesteld dat anderen ze niet 
kunnen zien. En dat zou zonde zijn van je harde werk, nietwaar? Of misschien wil je 
bepaalde onderdelen juist afschermen die nu open en bloot staan. Bedenk wel dat je 
op een openbaar platform zit en dat het om het netwerken gaat. Hoe opener en 
transparanter je bent, hoe meer vertrouwen je wint. Maar uiteindelijk ben jij degene 
die bepaalt wat wel en niet op je persoonlijke LinkedInprofiel komt te staan. 
 
Je komt bij je instellingen door rechtsboven in het profiel op je kleine profielfoto te 
klikken (Ik) en dan op ‘Instellingen en Privacy’. Bepaalde instellingen vind je op 
meerdere plekken binnen LinkedIn, waardoor je ze misschien al een keer voorbij 
hebt zien komen tijdens het bijwerken van je profiel. Als LinkedIn om je wachtwoord 
vraagt bij het aanpassen van je instellingen, dan is dat uit veiligheid. 
 

 
 
Je krijgt daarna het volgende scherm te zien. In het blauwe gedeelte, onder je 
kopregel (die hier overgenomen is uit je profiel), vind je de datum waarop je lid werd 
van LinkedIn, je exacte aantal connecties en daaronder informatie over je 
betaalpakket (als je dat hebt). Deze informatie is nooit zichtbaar voor derden. 
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De instellingen zijn onderverdeeld in drie verschillende categorieën: ‘Account’, 
‘Privacy’ en ‘Communicatie’. Iedere categorie is weer onderverdeeld in 
subcategorieën. Die zijn stuk voor stuk apart in te stellen door op ‘Wijzigen’ te 
klikken. Ik neem alle categorieën met de bijbehorende onderdelen een voor een met 
je door. Voor de complete uitleg over alle instellingen verwijs ik je naar het boek 
‘Meer succes met LinkedIn’. 
  

5.1 Account  

De categorie ‘Account’ heeft veertien onderdelen, verdeeld over drie 
verschillende subcategorieën: ‘Basisgegevens’, ‘Derden’ en ‘Abonnementen’. Ik 
behandel alle veertien onderdelen achter elkaar; je vindt ze door in het tabblad 
‘Account’ naar beneden te scrollen. 
 

5.1.1 E-mailadressen toevoegen of verwijderen  

Als je een LinkedInprofiel aanmaakt, moet je een e-mailadres invoeren. Vaak gebruik 
je een zakelijk adres van bijvoorbeeld je werkgever, vooral omdat LinkedIn veelal 
zakelijk gebruikt wordt. Maar als je weggaat bij je werkgever en dit vergeet aan te 
passen, en je e-mailadres wordt opgeheven, dan kun je niet meer op je 
LinkedInprofiel komen. Het kost vervolgens nogal wat moeite om weer toegang te 
krijgen. 
 
Om deze reden, maar ook voor andere situaties waarin je soms niet meer bij je 
(privé-)e-mailadres kunt, is het altijd verstandig om meerdere e-mailadressen op te 
geven in LinkedIn. Aan de rechterkant, direct onder ‘Wijzigen’, zie je hoeveel e-
mailadressen je ingevoerd hebt. Klik op ‘Wijzigen’ om het aan te passen. 
 

 
 
Vervolgens kun je hier adressen toevoegen en verwijderen. Het adres dat je primair 
maakt, is het enige adres dat voor anderen zichtbaar is in je contactgegevens. 
 

 
 
Uit veiligheidsoverwegingen stuurt LinkedIn een mailtje aan het adres dat je 
toegevoegd hebt. Dit e-mailadres moet je bevestigen, pas daarna wordt het 
toegevoegd in de lijst met je e-mailadressen en kun je het eventueel primair maken. 
Met alle andere e-mailadressen die je hier invoert, kun je inloggen op LinkedIn met 

https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
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hetzelfde wachtwoord als je nu gebruikt. Deze extra e-mailadressen zijn niet 
zichtbaar voor derden. 
 

5.1.2 Wachtwoord wijzigen 

Het is belangrijk dat je zo nu en dan je wachtwoord aanpast. Je kunt je wachtwoord 
wijzigen (en zien wanneer je het voor het laatst gewijzigd hebt) door op ‘Wijzigen’ te 
klikken. 
 

 
 
Vul je oude wachtwoord in, kies een nieuw wachtwoord en bevestig dat door nog een 
keer dit wachtwoord in te voeren. Als je het vinkje aanzet bij ‘Afmelden bij alle 
sessies?’ moet je altijd opnieuw inloggen als je LinkedIn opstart. 
 

 
 

5.1.3 Taal 

Naast Nederlands en Engels zijn er nog tweeëntwintig talen waarin LinkedIn te 
gebruiken is. Klik op ‘Wijzigen’ om te kiezen voor een andere taal. 
 

 
 
Let op: als je je profiel ooit in het Engels hebt aangemaakt, wat veel mensen hebben 
gedaan omdat het Nederlandse profiel pas een paar jaar bestaat, en je zet je 
taalinstelling op Nederlands, dan krijg je een Nederlandse lay-out maar je profiel blijft 
een Engelstalig profiel. Je taalinstelling bepaalt dus in welke taal jij LinkedIn leest, 
maar bepaalt niet in welke taal een profiel is aangemaakt. Als iemand twee profielen 
in verschillende talen heeft, in Engels en Nederlands, en jij hebt je taalinstelling op 
Engels gezet, dan krijg je automatisch het Engelse profiel te zien. Heb je je 
taalinstelling op Nederlands gezet, dan krijg je het profiel met Nederlandse lay-out te 
zien.  
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In het Engels heb je soms andere functionaliteiten dan in het Nederlands; vaak wordt 
een nieuwe lay-out bijvoorbeeld in het Engels eerder uitgerold. Het kan dus heel 
handig zijn om je profiel (zo nu en dan) in het Engels te bekijken. 
 

 
 

5.1.4 Naam, locatie en bedrijfstak 

Met de optie ‘Naam, locatie en bedrijfstak’ kun je zelf bepalen hoe je op LinkedIn met 
je naam verschijnt voor andere leden. Klik op ‘Wijzigen’ om het aan te passen. 
 

 
 
Je wordt nu doorgeleid naar je eigen persoonlijke profiel waar je, zoals uitgelegd in 
paragraaf 3.3, je naam kunt aanpassen en je meisjesnaam kunt invoeren of 
verwijderen. 
 

5.1.5 Profielfoto’s weergeven 

Je kunt ervoor kiezen om profielfoto’s van andere LinkedInleden te verbergen of juist 
weer te geven. Je ziet aan de rechterkant of en van wie je profielfoto’s ziet. Klik op 
‘Wijzigen’ om het aan te passen. 
 

 
 
Maak nu je keuze uit het menu dat je ziet als je op het menupijltje klikt. Kies je voor 
‘Niemand’, dan zie je van geen enkel LinkedInlid de profielfoto. ‘Uw connecties’ 
betekent dat je alleen de foto’s van je eigen connecties wilt zien, dus mensen die met 
jou gelinkt zijn. ‘Uw netwerk’ bestaat uit jouw eerste-, tweede- en 
derdegraadsconnecties. ‘Alle LinkedIn-leden’ betekent alle gebruikers van LinkedIn. 
 
Uiteraard adviseer ik om voor deze laatste optie te kiezen. Je wilt toch altijd een 
gezicht zien bij een profiel waarin je geïnteresseerd bent? 
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5.1.6 Archief van uw gegevens downloaden 

Je kunt van je eigen profiel op LinkedIn het archief opvragen waarin al je activiteiten 
vermeld staan. Hierin vind je onder andere je contactpersonen, berichten, 
uitnodigingen en aanmeldgegevens terug. Klik op ‘Wijzigen’ om het aan te passen. 
 

 
 
Kies voor ‘het snelle bestand’ of ‘het snelle bestand en andere gegevens’. Klik op 
‘Archief aanvragen’ om je eigen archief op te vragen. 

 

 
 
 

5.1.7 Probeer Premium gratis 

LinkedIn biedt vier betaalpakketten aan. Op het moment van schrijven kun je die een 
maand gratis uitproberen. Als je je profiel helemaal professioneel op orde hebt, raad 
ik je aan dat zeker een keer te doen om het zelf te ervaren en te ontdekken. Er zitten 
heel mooie mogelijkheden tussen en zeker Sales Navigator is voor veel 
professionals erg interessant. Klik daarvoor op ‘Wijzigen’. 
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Dit zijn de pakketten waar je uit kunt kiezen: 

 Ben je op zoek naar werk, dan kies je het groene pakket, Carrière. 
Grootste voordelen: je komt bij sollicitaties via LinkedIn boven op de stapel te 
liggen, krijgt (algemene) informatie over andere sollicitanten, bijvoorbeeld hoe 
jouw profiel zich verhoudt ten opzichte van dat van hen, en uit welke branche 
ze komen of wat voor vaardigheden zij in hun profiel hebben staan. 

 Ben je zzp’er of manager, kies dan het blauwe pakket, Business. Dat 
geeft je een aantal InMails waarmee je binnen LinkedIn kunt mailen met 
leden zonder gelinkt te zijn, je ziet de hele lijst van mensen die op jouw profiel 
zijn geweest (in plaats van alleen de laatste vijf), je ziet wie de bezoekers zijn 
achter de bedrijven die jouw profiel het meest bezocht hebben en je krijgt 
uitgebreide zoekmogelijkheden. Ben je meer op zoek naar opdrachten of 
klanten, dan kun je beter het volgende pakket aanschaffen, het Salespakket. 

 Werk je in de sales of kun je wel wat leads gebruiken vanuit je functie of 
bedrijf, dan is het paarse pakket Verkoop voor jou de beste keuze. Je 
mag gebruikmaken van de handige tool Sales Navigator en kunt daarmee 
een pijplijn met potentiële leads aanmaken. Je krijgt verschillende extra 
functies in de zoekmachines en ook de mogelijkheid om InMails te sturen en 
alle bezoekers van je profiel te zien. Meer uitleg over Sales Navigator lees je 
in hoofdstuk 11. 

 Ben je recruiter of HR-professional, ga dan voor het oranje pakket, 
Werving. Hiermee kun je niet alleen met een speciale recruitmenttool 
potentiële kandidaten voor je vacatures opsporen, maar ook vacatures 
plaatsen. Je mag ook gebruikmaken van Recruitment Lite, de recruitmenttool 
die je helpt je wervingsproces te organiseren. 

 

 
 
Het is aan jou om te bepalen of je de opties die je extra krijgt interessant genoeg 
vindt om ervoor te betalen na je gratis maand. Bedenk en bekijk goed of je ze nodig 
hebt. De prijzen verschillen per pakket en worden getoond zodra je erop klikt. Binnen 
ieder pakket zijn weer verschillende pakketten te verkrijgen met ieder een eigen 
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inhoud. Opzeggen gaat vrij gemakkelijk bij LinkedIn en kan per maand, ook na je 
gratis proefmaand. 
 
Als je een betaalpakket hebt, wordt dat op je profiel kenbaar gemaakt door het 
LinkedInlogo links in je verkorte profiel. Niemand kan zien welk pakket je precies 
hebt. 
 

 
 
Als je een betaalpakket of een proefabonnement hebt afgesloten, dan verandert de 
instelling ‘Probeer premium gratis’ in ‘Premium-account beheren’. Klik op ‘Wijzigen’ 
om het aan te passen. 
 

 
 
Je kunt nu je account beheren, facturen inzien en je account opzeggen door op 
‘Abonnement annuleren’ te klikken. 
 

5.2 Privacy 

Privacy is een belangrijk onderdeel van je instellingen op LinkedIn, om jezelf te 
beschermen, maar vooral ook om je zichtbaarheid te vergroten. Veel instellingen 
bepalen of onderdelen van je profiel zichtbaar zijn of niet. Het onderdeel ‘Privacy’ 
bevat zestien items, onderverdeeld in vier verschillende categorieën: ‘Privacy van je 
profiel’, ‘Blokkeren en verbergen’, ‘Privacy van gegevens en reclame’ en 
‘Beveiliging’. 
 

5.2.1 Uw openbare profiel bewerken 

Hoe zien mensen die niet ingelogd zijn op LinkedIn, of zich niet in jouw directe 
netwerk bevinden, jouw profiel? En welke onderdelen zien zij, of zien zij niet? Klik op 
‘Wijzigen’ om dat in te stellen. 
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Je ziet nu je openbare profiel en kunt hier aangeven welke onderdelen je zichtbaar 
maakt of zelfs alles onzichtbaar voor niet-LinkedInleden. Ik adviseer uiteraard om de 
instelling te laten staat op ‘Mijn openbare profiel zichtbaar maken voor iedereen’ en 
alle vinkjes aangevinkt te laten. 
 

 
 

5.2.2 Wie kan uw connecties zien 

Met de optie ‘Wie kan uw connecties zien’ kun je zelf bepalen wie mag zien met wie 
je gelinkt bent: je connecties of jij alleen. Je ziet aan de rechterkant wat jouw keuze 
is. Klik op ‘Wijzigen’ om het aan te passen. 
 

 
 
Mijn advies is over het algemeen om hier te kiezen voor ‘Uw connecties’. Het kan 
echter zijn dat het, bijvoorbeeld om concurrentieredenen, handiger is om dit niet 
bekend te maken. Dan kies je voor ‘U alleen’. Gedeelde connecties zijn overigens 
altijd zichtbaar, ongeacht je keuze in deze instelling. 
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5.2.3 Gebruikers die dit profiel hebben bekeken, bekeken ook 

Op je profiel vind je een rijtje aan de rechterkant met daarin een aantal profielen die 
zijn bekeken door bezoekers van jouw profiel. 
 

 
 
Vaak zijn mensen op zoek naar een bepaald profiel en dan lijken deze profielen op 
die van jou. Het kunnen collega’s zijn, maar bijvoorbeeld ook concurrenten. Wat je 
met dit rijtje doet, is het gemakkelijk maken voor je bezoeker door hem of haar 
suggesties te geven van vergelijkbare profielen. Maar nu heb jij net veel moeite 
gedaan om je profiel zichtbaar en vindbaar te maken en stuur je hen direct door naar 
een andere professional. Dat is vaak niet handig, dus het kan slim zijn om deze 
mogelijkheid uit te zetten. Klik daarvoor op ‘Wijzigen’. 
 

 
 
Zet het schuifje op ‘Nee’ als je andere profielen niet wilt laten zien op je profiel. 
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Deze kolom zal dan van je profiel verdwijnen. 
 

 Let op: Recruiters werken met speciale recruitmentpakketten (zie paragraaf 
5.1.7). Het feit dat je dit lijstje van je profiel verwijdert, wil niet zeggen dat zij het ook 
niet meer zien. Als ze een betaalpakket met een speciale tool hebben, krijgen zij nog 
steeds een lijstje met soortgelijke profielen te zien. Dit kun je niet uitzetten. 
 

5.2.4 Profielwijzigingen delen 

Met de optie ‘Profielwijzigingen delen’ zet je niet alleen je corrigerende handelingen 
standaard uit, zoals aanpassingen aan je profiel, maar ook zien je connecties het niet 
als je iemand toevoegt aan je connecties, iemand aanbeveelt of als je een bedrijf 
volgt. Je ziet aan de rechterkant of het aan is. Klik op ‘Wijzigen’ om het aan te 
passen. 
 

 
 
Je keuze bij deze instelling is bepalend voor de onderdelen in je profiel. Heb je hier 
de instelling op ‘Nee’ staan, dan staat het schuifje standaard uit voor het delen van 
bijvoorbeeld een nieuwe baan of opleiding. Zet je het schuifje hier op ‘Ja’, dan staat 
het automatisch aan bij elk onderdeel. Je kunt het overigens altijd handmatig 
aanpassen in desbetreffende onderdelen. 
 

 
 

5.2.5 Opties voor het bekijken van profielen 

Je kunt op LinkedIn zien wie er op je profiel hebben gekeken. Dat wil zeggen, als 
niet-betalend lid alleen de laatste vijf en alleen als je zelf ook volledig zichtbaar bent. 
Met deze optie stel je in wat anderen van jou mogen zien als je op hun profiel 
gekeken hebt. Je ziet aan de rechterkant je huidige keuze staan. Klik op ‘Wijzigen’ 
om het aan te passen. 
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Je krijgt drie opties: of je bent volledig in beeld, met foto en naam, of je maakt alleen 
bekend in welke bedrijfstak je werkzaam bent en in welke omgeving, of je maakt 
jezelf volledig anoniem. 
 

 
Mijn advies is om jezelf volledig zichtbaar te maken. Je zit op LinkedIn om te 
netwerken en het is een open medium. Transparantie en openheid worden 
gewaardeerd en je maakt zo de meeste kans op succesvolle connecties. Daarnaast 
kun je zelf niet zien wie op jouw profiel gekeken heeft of je statistieken volgen als je 
niet de bovenste optie kiest. 
 

5.3 Communicatie 

Als je steeds meer met LinkedIn gaat werken, dan zal je merken dat ook de 
berichtenstroom via je mailbox toeneemt. Niet iedereen wordt daar blij van en 
gelukkig kun je zelf bepalen waar je wel of geen melding van ontvangt in de volgende 
instellingen.  
 

5.3.1 E-mailfrequentie 

Ongewenst e-mail ontvangen vindt niemand leuk, dus bepaal zelf wat je in je inbox 
krijgt. Het gaat hier om je eigen e-mailinbox, met het e-mailadres dat zichtbaar is in je 
contactgegevens, dus niet om de inbox op LinkedIn. Klik op ‘Wijzigen’ om je 
instellingen te beheren. 
 

 
 
Nu zie je alle onderdelen waar je mail over kunt ontvangen en die je zelf aan of uit 
kunt zetten. 
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Heb je hier een schuifje op ‘Uit’ staan, dan gaan ook alle onderdelen die eronder 
staan automatisch op uit. Klik op ‘Details’ om per onderdeel een onderverdeling te 
zien. Per onderdeel kun je aangeven of je afzonderlijke mail wilt ontvangen, soms 
ook of je het wekelijks gebundeld wilt ontvangen of dat je kiest voor de ‘Aanbevolen’ 
optie. Deze laatste optie is een back-up voor gemiste uitnodigingen. Je krijgt daar 
dan alsnog een e-mailtje van toegestuurd. 
 

 
 
Uitnodigingen: bepaal of je e-mail wilt ontvangen van: 

 mensen die jou een uitnodiging hebben gestuurd; 

 groepen die je uitnodigen om lid te worden; 

 geaccepteerde uitnodigingen. 
 
Berichten: bepaal of je e-mail wilt ontvangen van: 

 connecties die je een privébericht hebben gestuurd; 

 niet-connecties die je een bericht hebben gestuurd (dat heet een InMail, een 
betaalde optie. Niet-connecties kunnen namelijk geen privéberichten sturen); 

 introducties of profielen van andere leden die misschien interessant voor je 
zijn. Deze twee laatste worden vaak gebruikt door LinkedInleden om mensen 
uit hun netwerk voor te stellen en te verbinden. 
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Meldingen: bepaal of je e-mail wilt ontvangen van: 

 connecties die je een onderschrijving hebben gegeven voor je vaardigheden; 

 nieuws over jouw profiel; 

 nieuws over jezelf (oftewel: ben je ergens genoemd in het nieuws); 

 commentaren op je updates of blogs van LinkedIn; 

 samenvattingen van de meldingen en activiteiten die je gemist hebt. 
 
Netwerkupdates: bepaal of je e-mail wilt ontvangen over: 

 updates van je connecties; 

 connecties die in het nieuws zijn geweest; 

 suggesties voor nieuwe connecties; 

 contacten uit andere socialmediakanalen of je e-mail-adressenbestand die lid 
zijn geworden van LinkedIn. 

 
Vacatures en carrièrekansen: bepaal of je e-mail wilt ontvangen van: 

 vacatures op LinkedIn die misschien interessant zijn voor jou (gebaseerd op 
je eigen zoekopdrachten); 

 referrals (verwijzingen) voor vacatures bij jouw bedrijf; 

 vacaturesuggesties van je connecties; 

 bevestigingsberichten bij sollicitaties via LinkedIn. 
 
Nieuws: bepaal of je e-mail wilt ontvangen met relevant nieuws uit Pulse, het 
informatieplatform van LinkedIn. 
 
Groepsupdates: bepaal of je e-mail wilt ontvangen van groepen waar je lid van bent. 
Per groep stel je in of je mail wilt ontvangen. 
 
Berichten van LinkedIn: bepaal of je e-mail wilt ontvangen van LinkedIn zelf, met 
tips en aanbiedingen van LinkedIn. 
 

 Tip: Veel meldingen komen binnen via je meldingen, een functie die boven in 
je LinkedInprofiel te vinden is. Als je met regelmaat LinkedIn bezoekt, kun je 
waarschijnlijk een hoop mailmeldingen uitzetten omdat je deze hier al krijgt. 
 
 

 
 

5.3.2 Van wie wilt u uitnodigingen ontvangen? 

Je kunt zelf bepalen wie jou uitnodigingen mag sturen om te linken: iedereen die een 
LinkedInaccount heeft, alleen mensen die jouw e-mailadres kennen of alleen mensen 
die je al in je e-mail-adressenbestand hebt staan (en die je vervolgens geïmporteerd 
hebt naar LinkedIn, iets wat ik niet aanbeveel). Aan de rechterkant zie je hoe je 
instelling nu is. Klik op ‘Wijzigen’ om dit aan te passen. 
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Maak nu je keuze. Mijn advies is om de bovenste optie te kiezen als je serieus wilt 
netwerken en anderen in je netwerk wilt toelaten. 
 

 
 

5.3.3 Groepsmeldingen 

Je kunt met deze optie bepalen of je netwerk op de hoogte wordt gebracht wanneer 
je lid wordt van een bepaalde groep. Zij zien hierover dan een update in hun tijdlijn 
voorbijkomen. Dit kan handig zijn om bepaalde groepen onder de aandacht te 
brengen, maar ook om jouw expertise te benadrukken. Het hangt er uiteraard van af 
van welke groep je lid bent geworden. 
 
Rechts zie je of je dit al open hebt staan of niet. Klik op ‘Wijzigen’ om het aan te 
passen. 
 

 
 
Zet het schuifje op ‘Ja’ als je wilt dat er een update in je tijdlijn wordt geplaatst 
wanneer je lid wordt van een groep. 
 

 
De volgende opties betreffen onderzoeken en spamberichten van partners van 
LinkedIn zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

 

Basis handleiding voor het gebruik van LinkedIn                                   Auteur: Corinne Keijzer 
Versie 15.0 september 2017                                                                  www.corinnekeijzer.nl 

 

 

                 PAGINA 

             70/111 

 

6. Zoekfunctie, connecties en uitnodigingen 

LinkedIn is een perfect medium om contact te maken met bekenden, maar zeker ook 
met onbekenden. Beperk je niet alleen tot je bekende (vrienden)kring of vakgebied, 
maar kijk vooral ook daarbuiten. Vaak zijn juist de tweedegraadsconnecties 
(connecties van jouw connecties) van belang, omdat daar wel eens die potentiële 
klant, opdrachtgever, werkgever of samenwerkingspartner tussen kan zitten. Beperk 
je ook niet tot alleen online netwerken, maar combineer dit in gezonde balans met 
offline netwerken. Face-to-face iemand ontmoeten blijft belangrijk om de gunfactor te 
vergroten. 
 

6.1 De zoekfunctie 

Boven in LinkedIn zie je een zoekfunctie. Klik in de zoekbalk zodat het vergrootglas 
verschijnt. Klik daarop om uitgebreid te zoeken. 
 

 
 
Je ziet nu zes categorieën waar je op kunt zoeken. Automatisch zie je ‘Relevantst’ 
als eerste rij openen. Je ziet hier eerst de persoonlijke profielen in de volgorde die 
het meest bekeken zijn. Je ziet, afhankelijk van de ingestelde filters rechts, als eerste 
je eerstegraadsconnecties, daarna tweedegraadsconnecties en tot slot 
derdegraadsconnecties. Rechts in de verticale kolom zie je in totaal negen filters 
waarop je (gratis) kunt zoeken. 
 
Zoek je op andere filters, bijvoorbeeld op naam of functie, dan springt je 
zoekresultaat direct door naar het tabblad ernaast, ‘Personen’. Je kunt op voor- en/of 
achternaam zoeken. 
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6.1.1 Personen zoeken 

LinkedIn heeft een enorme database met profielen van professionals waarvan er, op 
het moment van schrijven, ruim zeven miljoen in Nederland zijn. Je kunt je 
voorstellen dat daar heel wat mensen tussen zitten die jou verder kunnen helpen of 
die jouw potentiële klant of opdrachtgever zijn. Maar hoe kun je de juiste personen 
snel en goed vinden in deze enorme brij aan data? Je kunt op personen zoeken op 
basis van de volgende negen gratis filters: 
 

 Connecties, eerstegraads, tweedegraads of derdegraads en verder. 

 Trefwoorden, bestaande uit voornaam, achternaam, functietitel, bedrijf en/of 
onderwijsinstelling. 

 Locatie, bestaande uit landen of delen van Nederland (grote steden). 

 Huidige bedrijven, oftewel bedrijven waar de persoon die je zoekt op dit 
moment werkzaam is. 

 Vorige bedrijven, oftewel bedrijven waar de persoon die je zoekt gewerkt 
heeft. 

 Bedrijfstakken waar de persoon werkzaam is. 

 Profieltaal, dus in welke taal de desbetreffende persoon zijn of haar profiel 
ingesteld heeft. 

 Interesse in non-profit, waarbij je de keuze hebt uit geschoold 
vrijwilligerswerk of een functie in een raad van bestuur. 

 Onderwijsinstellingen, oftewel instellingen waar de desbetreffende persoon 
gestudeerd heeft. 

 
Wil je meer filters gebruiken, dan kun je denken aan een betaalpakket (zie paragraaf 
5.1.7). Kies in dat geval het pakket Verkoop of Werving. 
 

  
 

6.2 Iemand uitnodigen om te linken 

Als je iemand wilt uitnodigen op LinkedIn, doe dat dan omdat je die persoon al eens 
ontmoet hebt en contact wilt houden of omdat je hem of haar interessant vindt 
vanwege zijn of haar profiel, netwerk en/of updates. Linken met onbekenden juich ik 
absoluut toe, maar ga wel voor kwaliteit en niet voor het scoren, puur om de 
aantallen. Mensen prikken hier al snel doorheen. Het is ook niet voor niets dat 
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LinkedIn niet meer dan het aantal van 500 connecties toont in je profiel. Het 
maximum aantal connecties dat je kunt hebben, is 30.000. Volgers kun je onbeperkt 
hebben. 

 

  
 

6.2.1 Iemand uitnodigen via desktop of laptop 

Gebruik je LinkedIn op je laptop of desktop en wil je iemand uitnodigen, ga dan naar 
zijn of haar profiel en nodig hem of haar daar uit via ‘Connectie maken’. 
 

 
 
Je krijgt nu de optie om je uitnodiging direct te versturen, maar ik adviseer je altijd 
een persoonlijk bericht te schrijven. De kans op acceptatie is dan vele malen groter, 
zeker bij mensen die je (nog) niet kent. Daarnaast is het gewoon ook netjes om aan 
te geven waarom je wilt linken en is het een mooi contactmoment. 
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Je krijgt nu de optie om een persoonlijk bericht te schrijven. Ken je de persoon, dan 
lijkt het misschien overbodig, maar ook dan is het handig om er even iets bij te 
zetten, zeker als het een zakelijke relatie is. Vermeld bijvoorbeeld waar je elkaar 
ontmoet hebt of hoe je elkaar kent. Dit wordt opgeslagen in je berichtenbox (zie 
paragraaf 8.1) en zo kun je altijd opzoeken waar je iemand ook alweer van kent. Klik 
op ‘Bericht toevoegen’. 
 
Maak er bijvoorbeeld van: 
 

 
 
Als je je uitnodiging verstuurd hebt, maak dan niet de fout dat je lukraak connecties 
gaat maken uit de daaropvolgende suggesties van LinkedIn. De uitnodiging daarvoor 
gaat namelijk direct naar de desbetreffende persoon, zonder persoonlijke 
boodschap. 
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 Tip: Als je iemand wilt uitnodigen die je niet kent en je hebt 
gezamenlijke connecties, dan is het handig  om de naam van die persoon 
of personen in je uitnodiging te noemen. Mensen zijn vijf keer sneller 
bereid iemand te accepteren met wie ze een connectie delen.  
 

6.2.2 Iemand uitnodigen via smartphone of tablet 

Veel mensen weten het niet, maar het is ook mogelijk om via je smartphone of tablet 
een persoonlijke boodschap mee te sturen bij je uitnodiging. De optie zit nogal 
verstopt en die moet je maar net weten te vinden. Als je naar het profiel gaat van 
iemand met wie je wilt linken, klik dan niet op ‘Connectie maken’, zoals op desktop of 
laptop, maar op de drie puntjes rechtsboven. Dit geldt voor zowel Android als IOS. 
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Vervolgens krijg je een menu te zien met de optie ‘Uitnodigen’. Als je daarop klikt, 
krijg je de mogelijkheid de uitnodiging aan te passen en een persoonlijk berichtje te 
schrijven. 
 

 
 

6.3 Uitnodigingen ontvangen 

Waar vind je de uitnodigingen van andere LinkedInleden aan jou? Boven in je 
menubalk, rechts, zie je het icoontje ‘Mijn netwerk’, dat aangeeft dat je nieuwe 
uitnodigingen hebt en hoeveel. Als je erop klikt, krijg je de mogelijkheid de 
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uitnodigingen direct te accepteren of te negeren (weigeren) door middel van de 
keuze achter de uitnodiging. 
 

 
 
Ik adviseer om hier altijd op ‘Alle beheren’ te klikken. Je kunt anders geen 
persoonlijk bericht sturen aan mensen die je een uitnodiging hebben gestuurd, 
en dat is juist een mooi contactmoment. 
 

 
 

6.3.1 Uitnodigingen met of zonder persoonlijke boodschap 

Heeft iemand moeite gedaan om een persoonlijke boodschap mee te sturen, dan zie 
je dat direct doordat er ‘… beantwoorden’ onder de uitnodiging staat. Klik je daarop, 
dan word je direct doorgeleid naar je inbox en kun je daar een antwoord schrijven. 
Mijn advies is om iemand altijd even te bedanken voor de uitnodiging en ook 
eventueel uit te leggen hoe jij omgaat met je netwerk – bijvoorbeeld dat diegene je 
vragen mag stellen. 
 
Heeft iemand je niet persoonlijk uitgenodigd, dan kun je toch een berichtje 
terugsturen. Je klikt dan op ‘Bericht’ onder de uitnodiging. Je hoeft de uitnodiging dan 
nog niet te accepteren of te negeren. 
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In beide gevallen – met of zonder persoonlijk bericht – adviseer ik altijd te reageren. 
Het kan voor jou juist een mooie kans zijn om contact te zoeken met iemand die 
kennelijk iets van jou wil. 
 
Een voorbeeld van een antwoord op een uitnodiging met bericht: 
 

 
 
 

 
 
Een voorbeeld van een antwoord op een uitnodiging zonder bericht: 
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Als je iemand weigert, krijgt diegene daar geen melding van en je kunt vervolgens 
aangeven of je die persoon afwijst omdat je hem of haar niet kent. Als je deze optie 
kiest, en de ander krijgt binnen korte tijd meer van dergelijke rapportages (mensen 
die hem niet kennen), dan heeft hij of zij bij een paar meldingen restricties op zijn 
profiel te pakken. Dit betekent onder andere dat hij of zij voortaan geen mensen 
meer kan uitnodigen zonder hun e-mailadres te kennen. Hoeveel meldingen je hebt, 
kun je niet zien. Maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Met een 
persoonlijke boodschap rapporteren mensen je veel minder snel, zo is uit onderzoek 
gebleken. En als iemand verder niets doet met je uitnodiging – wel weigeren maar 
niet rapporteren – dan wordt er dus ook geen melding gemaakt. 
 

 Tip: Wees niet te snel met het rapporteren van mensen. Velen zijn 
niet op de hoogte van de werking van LinkedIn en klikken bijvoorbeeld op 
de suggesties of nodigen iemand uit via een smartphone of tablet. Zij zijn 
zich niet altijd bewust van het feit dat de uitnodiging zonder boodschap 
wordt verzonden. 

 

6.4 Je volledige lijst met connecties 

Voor een overzicht van je connecties klik je boven in menubalk op ‘Mijn netwerk’ en 
vervolgens aan de linkerkant op ‘Alles weergeven’. 
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Je ziet nu al je connecties, automatisch gesorteerd op ‘Onlangs toegevoegd’. Je kunt 
ook sorteren op voor- of achternaam. In de zoekbalk kun je zoeken op voor- of 
achternaam, maar ook op bedrijfsnamen en zoektermen. 
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7. Updates en blogs schrijven 

De homepage is de hoofdpagina van LinkedIn en na je profiel het belangrijkste 
onderdeel. Hier komen namelijk alle activiteiten uit je netwerk voorbij. Je vindt de 
homepage door boven in je menubalk op ‘Home’ te klikken. 
 

 
 

7.1 Je tijdlijn 

Op de homepage vind je je tijdlijn. Hier komen alle statusupdates van jou en je 
connecties voorbij, maar ook van de bedrijven, influencers, groepen en scholen die je 
volgt. Deze updates zijn bijvoorbeeld meldingen van een connectie over een 
blogpost, een zakelijke onderneming waar hij of zij mee bezig is of een nieuwtje. Ook 
komen meldingen voorbij van nieuwe connecties van jouw connecties, aanpassingen 
van profielen en berichten die jouw connecties liken of waar ze op reageren. Op het 
moment van schrijven kun je je tijdlijn helaas niet meer filteren op berichten. Je ziet 
alles van iedereen, wat het best druk kan maken. Wel kun je kiezen voor de 
populairste updates (meeste reacties, likes en/of gedeeld) of recente updates in 
chronologische volgorde. 
 

 
 
Daarnaast krijg je in de rechter kantlijn suggesties te zien voor personen, met name 
influencers, die je kunt volgen. Klik op ‘Alle aanbevelingen weergeven’ om meer 
suggesties te krijgen. 
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7.2 Updates verbergen of connecties ontvolgen 

Soms vind je updates van bepaalde connecties of bedrijven niet interessant, niet leuk 
of zelfs irritant. Vooral als het niet-zakelijke updates zijn, zoals spelletjes of plaatjes 
die meer materiaal voor bijvoorbeeld Facebook zijn. Maar de connectie in zijn geheel 
verwijderen uit je netwerk vind je misschien te ver gaan. In dat geval heb je meerdere 
opties: 
 

 Je kunt de desbetreffende update verbergen. Hiermee voorkom je dat hij 
nog een keer in je tijdlijn getoond wordt. 

 Je kunt de persoon die de update geplaatst heeft, of degene die erop 
gereageerd heeft, ontvolgen. Hiermee geef je aan geen updates meer van 
die persoon in je tijdlijn te willen zien. 

 Is het een update die echt niet door de beugel kan en bijvoorbeeld in strijd is 
met de regels en voorwaarden van LinkedIn, dan kun je de update 
rapporteren. 

 
Ga in de desbetreffende update staan en klik op de drie puntjes rechtsboven in de 
post. 
 

 
 
Maak nu je keuze. Kies je voor het verbergen van de update of het niet meer volgen 
van de persoon, dan krijg je een en dezelfde melding. Heb je er per ongeluk op 
geklikt, dan kun je het nog ongedaan maken. 
 

 
 
Wil je de update rapporteren, dan kies je uit de volgende mogelijkheden: 
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 Let op: Spelletjes en andere niet-zakelijke updates worden op 
LinkedIn door veel mensen als storend en vervelend ervaren. Het is een 
enorme vervuiling van je tijdlijn en voor velen een reden je te ontvolgen. 
Je krijgt hier geen melding van en je serieuze updates zullen vervolgens 
ook niet meer zichtbaar zi jn voor deze LinkedInleden. Doodzonde, het 
gaat ten koste van je bereik, dus werk niet mee aan onprofessionele, 
Facebookachtige updates door ze te plaatsen, te liken of te delen . 
 

7.3 Een update plaatsen 

Zelf kun je updates plaatsen van maximaal 600 tekens. Een update kan een vraag 
zijn, een discussie, een nieuwtje, een blog, iets waar jij mee bezig bent of wat je hebt 
meegemaakt in je vakgebied. Kortom: alles wat jij interessant vindt om te delen op 
professioneel gebied. Dit is erg goed voor je zichtbaarheid en ook een mooi moment 
om je expertise en vakkennis te profileren. Welke onderwerpen zijn interessant voor 
jouw netwerk? Je kunt bijvoorbeeld iets zeggen over: 
 

 ontwikkelingen in jouw persoonlijke werkgebied; 

 ontwikkelingen binnen jouw organisatie;  

 de voortgang van een project of opdracht waar je aan werkt; 

 informatie over jouw werkzaamheden of andere professionele bezigheden; 

 blogs en nieuws van jezelf, van je bedrijf of van andere interessante 
websites; 

 tips over onderwerpen uit jouw vakgebied (vooral top 10 lijstjes doen het 
bijvoorbeeld goed); 

 aankomende mijlpalen, evenementen, afgeronde projecten; 

 foto’s of plaatjes die met jouw werk te maken hebben, bijvoorbeeld van een 
lezing, een evenement of een eindproduct dat net op de markt is. 

 
Alles mag en kan, als het maar bij jou en je vakgebied past, professioneel is en 
LinkedIn-waardig. En vergeet humor niet: ook op LinkedIn hoeft het allemaal niet 
bloedserieus te zijn. Let uiteraard altijd op geheimhoudingsplicht. Twijfel je of je iets 
naar buiten mag brengen, neem dan even contact op met degene die daar uitspraak 
over doet, vaak iemand van de afdeling communicatie of pr. 
 
Op de homepage zie je bovenin de mogelijkheid om een artikel, foto of update te 
delen. 
 

 
 
Klik in het veld om je tekst te typen of een foto of plaatje toe te voegen. Dit laatste 
doe je door op ‘Afbeelding’ te klikken. Een foto of plaatje haal je uit je eigen 
bestanden, zorg dus dat je die eerst opslaat (als jpg-file). 
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7.4 Publisher – artikelen schrijven op LinkedIn 

Behalve updates, die een beperkte lengte hebben, kun je op LinkedIn ook artikelen 
plaatsen. Je vindt deze optie in hetzelfde veld waar je een update plaatst. 
 

 
 
Klik je op deze optie, dan krijg je een mooi, laagdrempelig opmaakveld om een 
artikel te schrijven. Je kunt een foto of plaatje bovenaan toevoegen om je post te 
versterken, en ook kun je in het verhaal zelf linkjes, afbeeldingen en zelfs 
presentaties of embedcodes toevoegen, waarmee je bijvoorbeeld stukjes van andere 
websites in je tekst kunt opnemen. Anders dan in het profiel zelf kun je hier wel 
letters vet of cursief zetten en onderstrepen. Ook kun je met koppen werken, iets wat 
ik altijd aanraad, omdat dat lekker leest en goed is voor je zoekmachineoptimalisatie. 
 

 
Dit soort publicaties versterkt je zichtbaarheid enorm, mensen kunnen je publicatie 
namelijk delen via de andere socialmediakanalen en erop reageren (dit kun je ook 
uitzetten), maar bovenal kom je in de nieuwsrubriek van LinkedIn zelf terecht, ‘Pulse’.  
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Daarnaast is het zichtbaar op je profiel, wat weer bijdraagt aan je zichtbaarheid en 
personal branding. 
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Voor medewerkers van een bedrijf dat geen mogelijkheid tot bloggen op de website 
biedt, is deze blogfunctie op LinkedIn een uitkomst. Zij kunnen op die manier mooi 
een kijkje in hun werkzaamheden geven, een blik achter de schermen. Het is een 
mooi instrument om je expertise te tonen omdat je op sommige onderwerpen dieper 
in kunt gaan. Bloggen kan op LinkedIn alleen op het persoonlijke profiel, niet op het 
bedrijfsprofiel. Wel kun je natuurlijk op het bedrijfsprofiel de link delen van het artikel, 
zodat het als update in de tijdlijn van de volgers van de pagina komt. 
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8. Berichteninbox, meldingen en uitnodigingen 

Er zijn verschillende opties om berichten, meldingen en notificaties te ontvangen op 
LinkedIn. 
 

8.1 Berichteninbox 

In je ‘Berichteninbox’ komen al je berichten en InMails (privéberichten van betalende 
leden met wie je niet gelinkt bent) binnen en vind je al je uitgaande berichten. Hoe 
kom je het snelst in je inbox? In je menubalk, boven in je profiel, zie je een icoontje in 
de vorm van tekstballonnetjes staan. Klik erop om in je inbox te komen. 
 

 
 
Je krijgt nu een overzicht te zien van al je berichten. Dit zijn zowel ontvangen als 
verzonden privéberichten, maar ook bijvoorbeeld uitnodigingen waarop je 
gereageerd hebt. Onder het icoontje met de drie schuifjes zie je nu zes opties: al je 
berichten, gearchiveerde berichten, alle berichten van je connecties, ongelezen 
berichten, InMails en geblokkeerde berichten. 
 

 
 

8.1.1 Berichten versturen en chatfunctie 

Je kunt een bericht sturen door op het icoontje met het potloodje te klikken. 
 

 
 
In het namenveld typ je de naam in van je connectie, die wordt aangevuld door 
LinkedIn op het moment van typen. 
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Rechtsonder in het veld kun je ervoor kiezen of je de Enter-knop op je toetsenbord 
wilt gebruiken om je bericht te verzenden (klik op de drie puntjes). Zelf zou ik dit 
uitzetten, je stuurt al snel een berichtje dat niet af is. Of wacht met het invullen van 
de naam bovenin, dan kan het nooit per ongeluk verzonden worden. LinkedIn heeft 
deze optie ingebouwd omdat het naast een mailbox ook een chatsysteem is en je op 
deze manier snel berichten kunt sturen naar elkaar. Je kunt aan vijftig mensen 
tegelijk een bericht sturen. 
 
Je kunt bij je bericht een foto of plaatje toevoegen via het icoontje met het bergje of 
een bestand meesturen met de paperclip. 
 

 
 

 Let op: Als je meerdere mensen een groepsbericht stuurt, kun je de 
geadresseerden niet verbergen. Iedereen ziet dus aan wie je datzelfde 
bericht stuurt. Als iemand reageert, wordt dat bericht bovendien direct 
aan de hele groep verstuurd. Veel mensen zijn hier nie t van 
gecharmeerd. Mijn advies is dan ook om geen grote groepen mensen te 
mailen en al helemaal niet met spam.  
 
Voor de chatfunctie kun je de instellingen aanpassen als je niet wilt dat iemand je ziet 
typen of dat iemand kan zien dat je zijn of haar bericht gelezen hebt.  

 

8.1.2 Opties voor de inbox 

Je kunt een bericht als gelezen of ongelezen markeren met het envelopje achter het 
berichtje of verwijderen met het prullenbakje. Boven je berichten heb je nog een 
aantal opties onder de drie puntjes. 
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 Je kunt in een bericht meerdere mensen betrekken door ‘Personen 
toevoegen aan het gesprek’ aan te klikken en daarna personen te 
selecteren uit je netwerk, bijvoorbeeld als je denkt dat een bericht ook 
zakelijk interessant is voor iemand die jij kent. Je bepaalt zelf of je de 
gespreksgeschiedenis deelt met de toegevoegde persoon of personen. 

 Je kunt met ‘Gesprek negeren’ een berichtenstroom stopzetten van een 
groepsgesprek. Je blijft deelnemen aan de groep, maar stopt met het volgen 
van de berichten. 

 Je kunt een gelezen bericht weer ongelezen maken; dat is bijvoorbeeld 
handig als je het bericht later nog eens wilt lezen en bang bent het te 
vergeten. 

 Je kunt een gesprek verlaten, bijvoorbeeld als het een groepsgesprek is 
waar je niet langer aan wilt deelnemen. 

 Je kunt een gesprek geheel verwijderen indien gewenst. 

 Tot slot kun je een gesprek rapporteren. Vraagt iemand je bijvoorbeeld om 
te linken, accepteer je deze connectie en ontvang je vervolgens een bericht 
waarin hij of zij je direct wil overtuigen van bepaalde producten of diensten, 
meld hem of haar dan aan als spam. Dit soort berichten is een doorn in het 
oog van LinkedIn en vele leden en ook niet bedoeld voor dit platform. 
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Behalve op LinkedIn zelf kun je berichten ook per e-mail ontvangen. In de 
instellingen kun je dat zelf instellen, zie paragraaf 5.3.1. 
 

8.2 Meldingen  

Boven in je menubalk zie je de optie ‘Meldingen’. 
 

 
 
Hier zie je bijvoorbeeld: 
 

 meldingen van leden die jouw profiel hebben bekeken; 

 ontvangen onderschrijvingen voor vaardigheden; 

 leden die gereageerd hebben op een update van jou; 

 leden die je genoemd hebben in een update of reactie; 

 iemand die gereageerd heeft op een update waarop jij gereageerd hebt; 

 iemand uit je netwerk die een nieuw blog heeft geplaatst (bijdrage). 
 
Als je op ‘Meldingen’ klikt, zie je direct welke meldingen er zijn. Het rode vierkantje 
met het cijfer geeft aan hoeveel nieuwe meldingen je hebt. 
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9. Groepen 

Groepen vormen een interessant onderdeel van LinkedIn. Het zijn fora voor 
professionals, gericht op een specifiek onderwerp. Over het algemeen hebben ze 
allemaal een zakelijke insteek. Het nut van LinkedIngroepen zit in het volgende: 
 

 Groepen zijn erg geschikt om te netwerken. Je kunt hier nieuwe mensen 
leren kennen, online en later wellicht offline. Er zijn zelfs groepen waarin 
mensen oproepen met elkaar te linken om zo het netwerk uit te breiden. 
Uiteraard blijft het in je netwerk gaan om kwaliteit en niet om aantallen, maar 
handig is het wel om een wat groter bereik te krijgen. 

 Groepen zijn een walhalla als het gaat om informatie en tips. Vooral 
vakgerichte of branchegerichte groepen zijn interessant, omdat daar door 
professionals uit jouw eigen vakgebied veel nieuws en tips gedeeld worden. 

 Groepen zijn een handige vraagbaak. Er zit vaak veel expertise in groepen 
uit een bepaald vakgebied. Veel mensen met kennis en ervaring zijn bereid 
jou te helpen. Schroom dus niet en stel je vragen in de groep. De kans is 
groot dat je snel antwoord of hulp krijgt. 

 Je kunt jouw kennis delen in groepen en daarmee jouw professionaliteit 
aantonen. Doe dit niet alleen in vakgerichte of branchegerichte groepen, 
maar juist ook daarbuiten in andere soorten groepen. Er zijn genoeg mensen 
die op jouw expertise zitten te wachten. En hoe mooi is het als je mensen 
helpt en onbaatzuchtig adviseert, zodat ze later op je profiel komen en je 
wellicht eens bellen of mailen voor een afspraak. Of nog mooier: als andere 
mensen jou als expert adviseren aan mensen van wie ze horen dat die 
iemand zoeken zoals jij. Niet spammen, maar helpen is het advies. Wie weet 
val je daardoor op bij die ene potentiële opdrachtgever, klant of werkgever. 

 Vaak zijn groepen handig om bepaalde informatie te delen en daarover 
te discussiëren, zonder dat je fysiek bij elkaar bent. Zeker in deze tijd van 
het nieuwe werken, waarin veel collega’s elkaar niet meer vaak zien door 
onder andere thuiswerken, is een gezamenlijke, besloten LinkedIngroep 
vanuit je werk een mooie optie. Mail wordt vaak als vervelend ervaren en 
loopt te veel langs elkaar heen. In een groep kun je alles centraliseren. 

 In groepen vind je interessante vacatures. In LinkedIngroepen zit een 
aparte ruimte voor vacatures. Deze hebben betrekking op het 
groepsonderwerp en kunnen interessant zijn als je zoekt naar werk in de 
desbetreffende branche. Of uiteraard als je iemand kent die een baan zoekt. 

 

9.1 Standaard en verborgen groepen 

Er zijn twee soorten groepen: standaard en verborgen groepen. Op het moment van 
schrijven zijn er ruim twee miljoen standaard groepen en een onbekend aantal 
verborgen groepen. Je moet altijd toestemming vragen om lid te mogen worden. De 
beheerder van een groep bepaalt dat aan de hand van eigen criteria. 
 

9.1.1 Standaard groepen 

Standaard groepen kun je onder andere vinden binnen de zoekmachine van 
LinkedIn. Je vult in je zoekbalk een zoekwoord in en kiest voor ‘Groepen’. Ik typ 
bijvoorbeeld ‘energie’ in en ga op zoek naar groepen met dat onderwerp. 
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Er komen maar liefst 641 resultaten uit mijn zoekopdracht. 
 
Hoe weet ik nu welke groepen interessant zijn? Uiteraard kun je je zoekopdracht 
aanpassen. Als ik er bijvoorbeeld ‘windenergie’ van maak, zie je dat het aantal 
groepen slinkt naar veertien stuks. Daarnaast kun je zien hoeveel leden de groepen 
hebben. Heeft een groep veel leden? Dan kan het wellicht interessant zijn om je 
daarbij aan te sluiten. Echt zekerheid dat het de juiste groep voor jou is, heb je echter 
niet. Soms zijn ook juist kleine groepen interessant en bepaalde groepen zijn er 
alleen maar voor niches. Zelf uitvinden is dus vaak het beste. Je krijgt iets meer 
informatie als je op de groep klikt. 
 

 
 
Je krijgt dan te zien waar de groep zich mee bezighoudt (mits ingevuld door de 
beheerder), je ziet wie de beheerders zijn en je ziet wie van jouw directe connecties 
lid zijn. Als je denkt dat de groep interessant is voor jou, klik je op ‘Vragen om lid te 
worden’. 
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Nu bepaalt een van de beheerders of je mag toetreden. Zij hebben daarvoor hun 
eigen regels. Vaak hangt het van de inhoud van je profiel af of ze je toelaten. In dit 
geval zal ik geen succes hebben omdat ik niets met energie te maken heb. Dit is dan 
ook een vakgerichte groep en dus is het logisch dat ik ‘geweerd’ word. De kwaliteit 
van de groep wordt op deze manier beter gewaarborgd. Je krijgt via mail een bericht 
dat je geaccepteerd of geweigerd wordt. Soms vragen ze je om toe te lichten 
waarom je lid wilt worden. In dat geval kun je aangeven dat je van waarde bent voor 
een groep omdat je op een bepaald vakgebied expert bent of omdat je iets anders te 
bieden hebt, bijvoorbeeld een groot netwerk waarmee je mensen kunt verbinden. 
 

9.1.2 Verborgen groepen 

Verborgen groepen zijn privégroepen die niet terug te vinden zijn in de 
zoekresultaten. Maar hoe komt een verborgen groep dan aan zijn leden? Deze leden 
kunnen alleen door de groepsbeheerder en –eigenaar uitgenodigd worden. Deze 
groepen zijn ook niet zichtbaar op je profiel. 
 

9.2 Een overzicht van je groepen 

Om jouw groepen te zien klik je boven in het scherm in de menubalk op ‘Werk’ en 
vervolgens op ‘Groepen’. Je krijgt nu aan de rechterkant je meest actieve groepen te 
zien en links de tijdlijn van alles wat er in je groepen gebeurt. 
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Wil je weten welke groepen voor jou interessant zijn, dan klik je op ‘Ontdekken’ links 
bovenin.  
 

 
 
Je vindt het overzicht van alle groepen waar je lid van bent onder ‘Mijn groepen’ 
linksboven. 
 

 
 



    

  

 

Basis handleiding voor het gebruik van LinkedIn                                   Auteur: Corinne Keijzer 
Versie 15.0 september 2017                                                                  www.corinnekeijzer.nl 

 

 

                 PAGINA 

             95/111 

 

Klik je op het tandwieltje achter een groep, dan kun je hier de instellingen aanpassen 
en de groepen verlaten die je niet meer interessant vindt. 
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10. Zoeken naar vacatures 

LinkedIn leent zich uitstekend voor het zoeken naar een geschikte baan. Bovendien 
kent het bepaalde functionaliteiten en opties die vacaturesites niet hebben en heb je 
een netwerk dat je kunt inzetten. 
 
Klik boven in de menubalk op ‘Vacatures’. Er opent dan een nieuw veld met 
mogelijkheden om te zoeken naar vacatures in jouw omgeving 
 

 
 

10.1 Vacatures zoeken en ontdekken 

Als eerste zie je in deze omgeving direct de vacatures die je misschien interesseren. 
LinkedIn selecteert deze vacatures automatisch op basis van wat je in je profiel 
ingevuld hebt. Het scheelt je zoekwerk en je kunt er direct op klikken. Vind je de 
voorkeuren niet passend, dan kun je ze zelf aanpassen. Je kunt dit doen door op 
‘Carrière-interesses bijwerken’ te klikken. 
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Je kunt hier aangeven in welke functie je geïnteresseerd bent, in loondienst of 
freelance, de locatie waar je wilt werken, de bedrijfstak en indien gewenst de grootte 
van het bedrijf. Het is daarnaast mogelijk om recruiters te laten weten dat je 
beschikbaar bent. Zodra je dit schuifje bovenaan op ‘Aan’ zet, kunnen recruiters je 
met een speciale tool (LinkedIn Recruiter) vinden en benaderen voor vacatures. De 
optie blijft negentig dagen actief en daarna wordt hij automatisch uitgezet. Dit wordt 
niet zichtbaar op je profiel, anderen zien dus niet dat je beschikbaar bent. Dat is heel 
prettig als je je collega’s of baas (nog) niet wilt vertellen dat je aan het solliciteren 
bent. Ook worden de recruiters van het bedrijf waar je werkt uitgesloten. Dit gebeurt 
op basis van een bedrijfs-ID dat LinkedIn vergelijkt met het bedrijfs-ID van de 
recruiters. 
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 Let op: Het systeem om recruiters van je eigen bedrijf uit te sluiten is niet 
waterdicht. Mocht óf het bedrijf óf de recruiter zich niet goed geregistreerd hebben op 
LinkedIn, dan kan het alsnog zijn dat ze jouw beschikbaarheid zien. Het is een kleine 
kans, maar besef dat het dus nooit 100 procent zeker is dat ze niets zien. 
 
Wil je liever zelf op zoek naar vacatures, dan kun je binnen ‘Vacatures’ direct je 
zoekwoorden invoeren. Je kunt op functietitel zoeken, op trefwoorden of op het 
bedrijf waar je wilt werken. Wil je breder zoeken, dan kun je zonder iets in te vullen 
direct op ‘Zoeken’ klikken. 
 

 
 
Je kunt ook vanaf de homepage vacatures zoeken door bijvoorbeeld een gewenste 
functietitel in de zoekbalk in te typen. Klik op het vergrootglas om de zoekresultaten 
te zien en kies daarna voor het tabblad ‘Vacatures’. 
 

 
 
Rechts naast de zoekresultaten die verschijnen, kun je verdere gewenste gegevens 
invoeren om gedetailleerder te zoeken. 
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10.1.1 Zoekopdrachten vacatures opslaan of terugvinden 

Wil je je zoekopdracht opslaan, zodat je een melding krijgt zodra er een nieuwe 
vacature geplaatst wordt op basis van jouw ingegeven zoekopdracht, dan kun je in 
de rechterkolom kiezen voor ‘Zoekmelding aanmaken’. 
 

 
 
Geef aan of je dagelijks of wekelijks een melding wilt ontvangen en of je die per e-
mail wilt ontvangen of als melding op je mobiel en desktop. 
 

 
 
Je vindt je opgeslagen vacaturemeldingen terug onder ‘Vacatures’ in de menubalk 
bovenin. Klik op ‘Meldingen beheren’ om te zien welke meldingen je hebt opgeslagen 
en om ze eventueel te verwijderen of aan te passen. 
 

 
 

10.2 Solliciteren en je netwerk voor je laten werken 

Stel, ik ga op zoek naar vacatures voor projectleider. Ik vul het trefwoord in het 
zoekveld in en krijg op basis van mijn locatie 2386 resultaten te zien. Nu kan ik mijn 
netwerk goed voor mij gaan laten werken, want ik kan bij veel vacatures zien wie de 
plaatser is van de vacature en wie uit mijn netwerk daarmee verbonden is. Hier komt 
de waarde van LinkedIn duidelijk naar boven. 
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Ik klik op een van de vacatures uit het lijstje dat is opgekomen na het invoeren van 
het trefwoord ‘projectleider’. 
 

 
 
Er volgt nu een profiel van de vacature met natuurlijk de inhoud van de vacature zelf, 
maar ook een hoop overige informatie. Deze informatie kan per vacature verschillen, 
afhankelijk van hoe de recruiter of HR-professional de vacature heeft ingevoerd. 
 

 
 
Hieronder leg ik per punt uit wat de mogelijkheden zijn. 
 

1. Je kunt de vacature delen op diverse socialmediakanalen. Als het niets 
voor jouzelf is, kun je wellicht iemand uit jouw netwerk er wel blij mee maken. 

2. Je ziet wanneer de vacature geplaatst is, maar ook hoeveel keer de 
vacature is weergegeven. 
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3. Je kunt bij deze vacature direct solliciteren via LinkedIn. Dat doe je door 
op de knop ‘Eenvoudig solliciteren’ te klikken. Je krijgt dan een veld met een 
aantal van jouw gegevens. Je hebt de mogelijkheid om je profiel vanuit dit 
veld nog bij te werken, je kunt je e-mailadres en telefoonnummer hier 
wijzigen en je kunt een bijlage meesturen. Als bijlage adviseer ik je om een 
brief met motivatie mee te sturen. Klik je op ‘sollicitatie verzenden’, dan 
ontvangt de recruiter direct jouw document(en) en profiel en kan hij via een 
speciale app al snel reageren. 
 

 
 

4. Je kunt bij deze vacature zien welke recruiter de vacature geplaatst 
heeft. Dat is heel mooi, want nu kun je ook zien wie uit jouw netwerk 
verbonden is met deze recruiter. Ik zie dat hij in mijn tweedegraadsnetwerk 
zit doordat er ‘2de’ achter zijn naam staat. Ik ga vervolgens naar zijn profiel, 
scrol door naar beneden en zie dat wij maar liefst vier gedeelde connecties 
hebben. Deze connecties kun je altijd zien op iemands profiel, dus doe er je 
voordeel mee. Je kunt nu een van jouw connecties vragen of hij of zij je wil 
voorstellen of aanbevelen bij de recruiter. Je kunt ook vragen aan je 
connectie of je zijn of haar naam mag noemen als je contact legt. Zo kun je 
de recruiter in je netwerk uitnodigen met een persoonlijke boodschap waarin 
je de naam van je connectie noemt. Wat vaak nog beter is, is de recruiter 
bellen en aangeven dat jouw connectie zijn nummer heeft doorgegeven of de 
naam van je connectie noemen als referentie. Zo leg je de actie bij jezelf 
neer. Recruiters en HR-professionals zijn hier heel gevoelig voor en het geeft 
je vaak een streepje voor als je de stoute schoenen aantrekt. 
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 Tip: Je kunt de recruiter ook een direct berichtje (InMail) sturen als je een 
betaalpakket hebt. InMails sturen zit bijvoorbeeld als optie bij Carrière, een van de 
betaalpakketten (zie paragraaf 5.1.7). 
 

5. Je ziet bij dit punt vergelijkbare vacatures; handig om direct door te 
kunnen bladeren naar volgende vacatures. 

6. Als je de vacature wilt bewaren, klik je op ‘Opslaan’. Je vindt je 
opgeslagen vacatures, en je sollicitaties, terug in ‘Opgeslagen vacatures’ 
onder ‘Vacatures’. 

 

 
 
Zoals aangegeven verschillen de opties per vacature. In dit voorbeeld zie je dat je 
moet solliciteren via de bedrijfswebsite. Dat heeft vaak te maken met het systeem 
waarmee cv’s worden verwerkt en dat zie je vaak vooral bij grote bedrijven. Ook zie 
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je in dit voorbeeld dat iemand uit mijn directe netwerk er werkzaam is. Ik kan op haar 
naam klikken. 
 

 
 
Ik kom nu uit op haar profiel en kan haar direct een berichtje sturen. Misschien kan 
zij mij direct in contact brengen met degene die de vacatures behandelt, een 
telefoonnummer geven of mij aanbevelen. Je hebt hier ook weer een mooie ingang 
en ook hier geldt dat een dergelijke proactieve houding alleen maar wordt 
gewaardeerd. 
 
Meer naar beneden in de vacature vind je nog wat extra bedrijfsinformatie. Je ziet 
ook hoeveel sollicitanten er tot dusver zijn voor deze functie. Heb je een betaalpakket 
voor werkzoekenden, Carrière, dan kun je ook zien hoe jouw profiel zich ten opzichte 
van die andere sollicitanten verhoudt. Ook krijg je informatie over welke opleiding 
deze sollicitanten hebben, wat voor functie ze bekleden, welke vaardigheden ze in 
hun profiel hebben staan en van welke andere bedrijven ze komen. Mooie informatie 
die je inzicht geeft in wie je concurrenten zijn. 
 

 
 
Tot slot vind je onderaan nog vergelijkbare vacatures, een lijstje dat je kunt gebruiken 
om snel door te bladeren. 
 
 

 Tip: Volg bedrijven waar je wilt werken. Op het moment dat er 
vacatures zijn, kijkt het bedrijf vaak als eerste tussen de volgers of er 
geschikte kandidaten tussen zitten. Ook als je reageert op updates van 
dat bedrijfsprofiel kan het je kans vergroten; recruiters zien dit namelijk 
in hun recruitmenttool en gaan ervan uit dat jouw interesse i n het bedrijf 
groot is. 
 

10.2.1 Solliciteren via de mobiele applicatie 

Zoeken naar vacatures en solliciteren kan ook heel gemakkelijk via de speciale 
mobiele applicatie van LinkedIn. Download hiervoor de app ‘LinkedIn Job search’. 
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Zoek een gepaste vacature en klik erop. Je kunt nu, net als op een laptop of desktop, 
je profiel bijwerken, je telefoonnummer en e-mailadres aanpassen en direct 
solliciteren. Let op: je kunt in de applicatie geen document meesturen, dus je kunt 
geen motivatie of cv uploaden. De recruiter ziet alleen je profiel. Alleen al om die 
reden zou ik adviseren altijd te solliciteren via de desktop of laptop. 
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10.3 De Jobseeker - Wie zijn de sollicitanten op deze vacature 

Met het betaalpakket voor werkzoekenden, de Jobseeker, kun je ook zien met wat 
voor soort sollicitanten je te maken hebt. Zijn het senioren, managers of hebben ze 
andere soorten functies? En welke vaardigheden en deskundigheden hebben zij? 
Komen die overeen met de functie en/of met jouw profiel?  
 

 

10.3.1 Welke Opleiding hebben de sollicitanten op deze vacature 

Je kunt ook zien welke studierichtingen je medesollicitanten gevolgd hebben en 
welke titel ze behaald hebben. 



    

  

 

Basis handleiding voor het gebruik van LinkedIn                                   Auteur: Corinne Keijzer 
Versie 15.0 september 2017                                                                  www.corinnekeijzer.nl 

 

 

                 PAGINA 

             106/111 

 

 
 

10.3.2 Is jouw onderwijsinstelling een belangrijke bron voor deze 
werkgever 

Je kunt zien waar deze werkgever zijn personeel het meeste vandaan haalt, van 
welke opleiding. Zit die van jou er tussen? Dan vergroot dat wellicht je kansen. 
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10.3.3 Van welke bedrijven neemt deze werkgever de meeste 
mensen aan 

Ook zeer interessant om te zien, de bedrijven waar deze werkgever het meeste 
personeel vandaan haalt.  
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11. Sales Navigator – tool om leads te genereren 

LinkedIn draait om data, heel veel data. Aan de ene kant maken mensen profielen 
aan die ze vullen met allerlei data, aan de andere kant zijn er groepen professionals 
die mensen zoeken op basis van die data. Alles draait om zichtbaarheid, 
vindbaarheid, verbinden, transparantie, vertrouwen winnen, relaties bouwen. Een 
goed bijgewerkt profiel is belangrijk voor jou, maar ook voor de mensen die jou 
zoeken. Of dat nu recruiters zijn, opdrachtgevers, werkgevers of (potentiële) klanten, 
de perfecte match komt alleen tot stand als de data kloppen en op elkaar aansluiten. 
 
Sales Navigator is een zeer waardevolle tool die je krijgt bij het afsluiten van het 
Verkoop-betaalpakket. Deze tool, bedoeld om social selling te bevorderen door de 
juiste besluitvormers op een gemakkelijke manier te volgen, kan je helpen een 
overzichtelijke pijplijn aan te leggen van potentiële klanten, opdrachtgevers of andere 
interessante personen op LinkedIn. Dat gaat via data – waardevolle data die door 
professionals zelf worden verstrekt. 
 

11.1 SSI – Social Selling Index 

Je ziet rechts op de startpagina van de Sales Navigator ook je SSI-score, oftewel je 
Social Selling Indexscore. Het is een score die je kan helpen om te zien of je inzet en 
werkzaamheden lucratief zijn. Je kunt deze score ook (gratis) opvragen zonder de 
Sales Navigator via de volgende link: https://www.linkedin.com/sales/ssi  
 

 
 
Je hebt een Social Selling Indexscore tussen de 10 en 100. Rechtsboven zie je hoe 
jouw score zich verhoudt tot je bedrijfstak en je netwerk. Daaronder worden op vier 
onderdelen maximaal vijfentwintig punten per onderdeel gegeven: 
 

 Uw professionele netwerk creëren – hoe completer je profiel, hoe hoger 
je score op dit onderdeel. 

 De juiste personen vinden – hoe meer mensen je opzoekt, binnen LinkedIn 
of binnen Sales Navigator, hoe hoger deze score wordt. 

https://www.linkedin.com/sales/ssi
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 Informatie uitwisselen – deze score meet hoeveel en hoe vaak je in 
beweging bent op LinkedIn: reageren op updates en binnen groepen, liken, 
delen, maar ook zelf iets plaatsen in updates, blogs en groepen. 

 Relaties opbouwen – hoe meer connecties je maakt, hoe hoger deze score. 
Probeer hierbij met zo veel mogelijk besluitvormers te linken. 

 

 
 
Alle ins en outs over de Social selling Index score, de Sales Navigator en Point Drive 
lees je in het boek ‘Meer succes met LinkedIn!’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
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Meer succes met LinkedIn! 

Met dit hoofdstuk ben je aan het einde gekomen van dit gratis e-book. Je hebt nu 
een goede basis gelegd voor een goed professioneel LinkedInprofiel. Maar denk nu 
niet dat je klaar bent, het echte werk begínt nu pas. Je moet met LinkedIn gaan 
werken om het ook vóór je te gaan laten werken. In het e-book ‘Meer succes met 
LinkedIn’ krijg je naast de informatie uit dit e-book uitleg en tips hoe je LinkedIn nu 
écht succesvol inzet. Liever een papieren boek? Dat kan ook! In maar liefst ruim 240 
pagina’s in kleur, krijg je alles nog uitgebreider uitgelegd. 
 

                         
 
 
Wat vind je extra in ‘Meer succes met LinkedIn!’:  
 

 Uitleg van de alle extra onderdelen in je LinkedInprofiel om het nog verder te 
professionaliseren. 

 Uitleg hoe je je profiel in meerdere talen aanmaakt. 

 Uitleg van de volledige lijst met instellingen, om je zichtbaarder te maken 
maar ook om je profiel veiliger te maken. 

 Voorbeelden en tips om goede updates te plaatsen die veel interactie 
uitlokken en je zichtbaarheid vergroten. 

 Uitleg over mentions, hashtags, het plaatsen van linkjes en open graph. 

 Uitleg van tools om je zoekmachineoptimalisatie te verbeteren en zo een 
beter vindbaar profiel te krijgen. 

 Uitleg Pulse, het platform binnen LinkedIn waarop alle artikelen verschijnen. 

 Uitleg hoe je uitnodigingen, ook zonder persoonlijke boodschap, in kunt 
zetten om contact te leggen met potentiële klanten en hoe je uitnodigingen 
kunt beantwoorden en terugtrekken. 

 Uitleg hoe je iemand kunt blokkeren, hoe je iemand kunt volgen en hoe je 
connecties weer verwijdert.  

 Uitleg hoe je groepen inzet om eventueel met potentiële klanten in gesprek te 
komen. 

https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin-2/
https://www.somebooks.nl/product/meer-succes-met-linkedin
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 Uitleg hoe je je statistieken gebruikt om in contact te komen met interessante 
mensen en eventueel leads te genereren.  

 Uitleg over het beheer van aanbevelingen en onderschrijvingen. Vragen om 
wijzigingen, intrekken, bedankjes. 

 Uitleg over Pointdrive en de Sales Navigator, hoe deze tools werken, hoe en 
waar je het inzet en hoe je daaruit waardevolle leads kunt genereren.  

 Uitleg over de verschillen met de mobiele applicatie en de extra opties die 
deze bevat.  

 Handige tools om je LinkedInactiviteiten beter te stroomlijnen. 

 Extra tips, tricks en handvatten voor social listening en social selling, 
geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.  

 
‘Meer succes met LinkedIn is een zeer compleet en gedegen overzicht van alle 
functionaliteiten die het LinkedInplatform aan professionals te bieden heeft. Ik 
heb het dan ook met plezier gelezen en weet zeker dat zowel startende als 
ervaren netwerkers veel waardevolle informatie zullen halen uit deze 
handleiding.’ 
 

 Marcel Molenaar, Countrymanager LinkedIn Benelux 

 

Aan de slag met je LinkedIn bedrijfspagina  

Voor veel bedrijven is een LinkedIn bedrijfspagina een must. Niet alleen kun je er je 
organisatie goed profileren, ook kun je je als werkgever goed laten zien en een band 
aangaan met potentiële werknemers. Daarnaast kun je hele gerichte en effectieve 
advertenties inzetten om je doelgroep te bereiken en is het mogelijk om vacatures te 
plaatsen waar LinkedInleden direct op LinkedIn al op kunnen solliciteren.  
 
Alles weten over de LinkedIn bedrijfspagina? Bestel dan het e-book LinkedIn voor 
bedrijven. 

 

https://www.somebooks.nl/product/linkedin-voor-bedrijven/
https://www.somebooks.nl/product/linkedin-voor-bedrijven/
https://www.somebooks.nl/product/linkedin-voor-bedrijven/
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Over de auteur 

Corinne Keijzer, winnaar van de award ‘zzp’er van het jaar in de categorie ‘Training 
en Coaching’, heeft zich in de afgelopen jaren volledig gespecialiseerd in 
socialmediamarketing en -strategie, met de focus op Facebook, Twitter en LinkedIn. 
Zij houdt zich als zelfstandig ondernemer dagelijks bezig met consultancy voor 
diverse organisaties en heeft al vele andere zelfstandig ondernemers op weg 
geholpen in de wereld van social media. Ze helpt bedrijven met het opzetten en 
uitvoeren van hun socialmediamarketing en –strategie en daarnaast is ze bedreven 
in het geven van op maat gemaakte trainingen. Ze is auteur van honderden blogs, 
artikelen en meerdere boeken over social media. Daarnaast wordt zij met regelmaat 
gevraagd voor het televisieprogramma Shownieuws om in de uitzending haar advies 
en mening te geven over social media. Ook geeft ze vaak tips, adviezen en 
interviews aan kranten, tijdschriften en online artikelen. 
 
Volg Corinne op www.corinnekeijzer.nl om op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen of zoek haar op LinkedIn en nodig haar (uiteraard met een persoonlijk 
bericht) uit om te linken. 
 

               
 

http://www.corinnekeijzer.nl/
https://nl.linkedin.com/in/corinnekeijzer

