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1.0

Wat is LinkedIn?

LinkedIn is het grootste zakelijk social media platform van de wereld. Met meer dan 500 miljoen
wereldwijde gebruikers en bijna 6 miljoen Nederlandse gebruikers is het platform niet meer weg te
denken in de wereld van HR, Recruitment, Sales en Marketing.
LinkedIn biedt gebruikers de mogelijkheid een persoonlijk profiel aan te maken en zich hierop te
profileren. Dit kan enerzijds zijn voor het zoeken en vinden van een nieuwe baan, maar in steeds grotere
mate ook voor algemene personal branding.
Deze personal branding is ontzettend belangrijk voor ondernemers en salesproffesionals. Immers een
simpele Google zoekopdracht op je eigen naam levert vaak een direct resultaat naar je LinkedIn profiel
op. Hiermee is LinkedIn een van de belangrijkste kanalen geworden om jouw expertise en/of dat van je
organisatie te profileren.
Diverse profielmogelijkheden op LinkedIn
LinkedIn heeft drie verschillende vormen van profielen.
1.
Persoonlijk Profiel
Iedere gebruiker dient te starten met het aanmaken van een persoonlijk profiel. In deze handleiding vind
je een uitgebreide beschrijving hoe je dit profiel zo optimaal mogelijk inricht om jouw expertise en kennis
online zichtbaar te maken. *Vanuit dit persoonlijke profiel kan vervolgens contact worden gemaakt met
andere profielen (linken op LinkedIn). Als beide partijen akkoord gaan met dit verzoek is er een connectie
gemaakt tussen de profielen. Status updates en elkaars netwerk zijn nu zichtbaar voor beide partijen en
ook kunnen er gratis onderling berichten worden verstuurd.
*Uitleg hiervan kan je terugvinden in de vervolghandleiding proffesioneel netwerken met LinkedIn.
2.
Pagina
Bedrijven en/of organisaties hebben een eigen profielvorm, de zogenaamde “bedrijfspagina” of in het
Engels “Company Page”. In tegenstelling tot het persoonlijke profiel kan een bedrijfspagina geen
connecties aangaan. Wel kun je vanuit een persoonlijk profiel ‘volger’ worden van een bedrijfspagina en
zo op de hoogte blijven van het nieuws. Wil je adverteren op LinkedIn. Dan heb je een bedrijfspagina
nodig.
3.
Groepen
De groepen op LinkedIn zijn over het algemeen zakelijk en professioneel van aard. Vanuit een
persoonlijk profiel kan iedereen een groep opstarten of lid worden van een bestaande groep.
Bedenk echter goed wat de toegevoegde waarde gaat zijn voor de leden als je een groep wil oprichten en
kijk ook of er niet al een soortgelijke groep bestaat, waarbij je je kunt aansluiten.
Iedereen op LinkedIn kan lid worden van bestaande groepen. Ga na het optimaliseren van jouw profiel
op zoek naar groepen die op basis van regio, vakgebied of andere relevante factoren voor jou interessant
kunnen zijn.
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2.0

Aanmelden en inloggen

1. Heb je al een account aangemaakt? Dan hoef je alleen het emailadres in te geven waarmee je bij
LinkedIn bent geregistreerd en vervolgens je wachtwoord. Alle volgende velden mag je
overslaan. Al deze informatie komt in deze handleiding aan bod.
2. Heb je nog geen persoonlijk LinkedIn account en wil je er een aanmaken? Ga dan naar:
www.LinkedIn.com. Vul vervolgens je naam, emailadres en een zelfgekozen wachtwoord in en
klik op “Join now”.
Let op: Maak alleen een nieuw account aan als je zeker weet dat je er nog geen hebt. Je loopt anders het
risico een dubbel account aan te maken wat erg verwarrend is voor mensen die je op LinkedIn gaan
opzoeken.
Als je een nieuw account aanmaakt let dan op de volgende punten :
• Gebruik een persoonlijk emailadres, selecteer het juiste land en geef je postcode in. Je hebt nu
de keuze om een regio of dorp/stad te selecteren.
• Geef aan bij welke organisatie je in dienst bent, wanneer er een bedrijfspagina bestaat, zie je een
dropdown menu verschijnen. Selecteer de juiste organisatie door deze aan te klikken.
• Kies de bedrijfstak die het beste aansluit bij jouw werkzaamheden bij jouw organisatie.
LinkedIn stuurt een bevestiging per email, pas nadat je deze hebt bevestigd, is je LinkedIn profiel
aangemaakt. Let op! LinkedIn vraagt om je netwerk uit te breiden. Breid je netwerk echter pas uit
nadat je profiel volledig is ingevuld.
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3.0

Instellingen

Wanneer je bent ingelogd op LinkedIn gaan we eerst een aantal instellingen aanpassen om zo efficiënt
mogelijk met LinkedIn aan de slag te kunnen gaan.
3.1
Taal
In deze handleiding worden afbeeldingen gebruikt waarbij de instellingen in de Engelse taal worden
weergegeven. Zet je instellingen daarom (tijdelijk) op Engels om deze handleiding goed te kunnen volgen.
Je past hiermee alleen de taal aan waarin jij naar LinkedIn ‘kijkt’, dit heeft niks te maken met in welke taal
jij je LinkedIn profiel schrijft.

1. Wanneer je bent ingelogd, selecteer je aan de rechterbovenzijde je profielfoto of wanneer je die
nog niet hebt de grijswitte afbeelding.
2. Selecteer vervolgens de optie “Privacy en instellingen”.

3. Selecteer onder het tabblad Account en Basics de optie “taal” en selecteer English.
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3.2

E-mail adressen

Bij je aanmelding heb je een emailadres ingegeven, dit noemt LinkedIn jouw primaire emailadres. Op dit
e-mailadres ontvang je alle e-mail van LinkedIn maar nog belangrijker, dit adres is tevens zichtbaar voor
jouw connecties. Gelet op het professionele karakter van LinkedIn is het dus raadzaam om een zakelijk emailadres te gebruiken.
Let op! Zorg ervoor dat je minimaal twee e-mailadressen hebt toegevoegd. Je connecties kunnen je op
deze e-mailadressen vinden wanneer zij deze adressen in een bestand hebben staan en je kunt naar alle
toegevoegde emailadressen je wachtwoord laten sturen mocht je die onverhoopt vergeten zijn. Mocht je
geen toegang meer hebben tot een emailadres, kun je alsnog inloggen met het andere emailadres, zo blijf
je in bezit van je eigen LinkedIn profiel.

1. Selecteer onder het tabblad ‘Account’ en vervolgens ‘Login and security’ de optie “Email
adresses”.
2. Voeg minimaal één ander e-mailadres toe zodat je een zakelijk en privéadres hebt opgegeven. Je
dient een nieuw toegevoegd adres altijd nog wel te bevestigingen via de mail die je van LinkedIn
krijgt. (*)
(*) Maak bij voorkeur je zakelijk mailadres primair.

Tip! Voeg alle e-mailadressen toe die je gebruikt in de zakelijke
correspondentie om te voorkomen dat uitnodigingen vanuit je netwerk op
deze adressen niet door LinkedIn herkend worden.
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3.3
Privacy
Je kunt op LinkedIn zelf bepalen of je eerste lijn connecties jouw netwerk mogen inzien. Mensen buiten
je netwerk (tweede en derde) kunnen wel het aantal en de gedeelde connecties zien maar niet je totale
netwerk. Je hebt bij deze optie dus alleen de keuze of je connecties alleen voor jou en/of ook voor je
netwerk zichtbaar zijn.
3.4
Who can see your connections
Selecteer onder het tabblad Privacy en ‘How others see your profile and network information’ de optie
“Who can see your connections”.

1. “Only you” Je connecties zijn alleen zichtbaar voor jou. | “Your connections” Je connecties zijn
zichtbaar voor jou al je contacten
Belangrijk! LinkedIn is een zakelijke netwerksite. Netwerken is geven en nemen. Optie 2 is dus de beste
optie!
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3.5
Zichtbaarheid van je profiel
Op LinkedIn is het mogelijk om te zien wie je profiel heeft bezocht. Je kunt dit terug vinden op de
homepage van LinkedIn.

1. Selecteer Home in de menubalk aan de bovenzijde.
2. Onder je foto, naam en headline vind je het totaal aantal bezoeken van de afgelopen 90 dagen.
Zitten hier bekenden tussen? Dan zou je kunnen overwegen om met deze mensen een connectie te
maken op LinkedIn. Dit getal geeft je ook een indicatie of jouw profiel goed vindbaar is door jouw
doelgroep. Wanneer je je profiel recent op meerdere punten hebt aangepast (bv. omdat je op zoek bent
naar een nieuwe baan), dan moet dat idealiter resulteren in een stijging van jouw profiel bezoek. Ook
wanneer je actief bent met het delen van waardevol nieuws, moet je dit terugzien in het aantal
bezoekers.
Let op! Gratis gebruikers krijgen maximaal 5 mensen te zien die recent hun profiel hebben bezocht.
Wanneer je een business account hebt, dan kun je tot maximaal 500 mensen teruggaan.
Je bepaalt zelf of je eigen profiel zichtbaar is wanneer je een ander profiel bezoekt. Het is een goede
manier om interesse in je netwerk te tonen en jezelf onder de aandacht te brengen bij nieuwe contacten.
Voor een optimale zichtbaarheid en omdat een element van netwerk jezelf introduceren is, is de
volgende instelling raadzaam:
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1. Selecteer het tabblad ‘How others see your LinkedIn activity’.
2. Selecteer de optie “Profile viewing options”.
3. Selecteer de bovenste optie “Your name and headline”
De bovenste optie is de door LinkedIn aanbevolen optie. Om oprecht nieuwe contacten aan te gaan, dien
jij je kenbaar te maken aan de ander.
Let op! Kies je voor de meer of geheel anonieme optie, dan vervalt voor jou de optie om informatie en
statistieken in te zien over wie jouw profiel heeft bezocht. Veel gebruikers van LinkedIn storen zich aan
mensen die anoniem profielen bezoeken.
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4.0

Opbouw van je LinkedIn profiel

Om je profiel aan te passen dien je ingelogd te zijn. Om aanpassingen aan je profiel te doen klik je in de
menubalk op “Me” en vervolgens op “View profile”.

Het introductie veld is het eerste wat mensen zien wanneer ze op je profiel komen. Zorg ervoor dat dit
onderdeel wat bestaat uit je foto, omslagfoto, headline, huidige functie, opleiding, regio, industry,
contactinfo en summary (samenvatting) zo volledig mogelijk is ingevuld.
4.1
Omslag en profielfoto
Een professioneel profiel begint met een duidelijke omslag en profielfoto. De omslagfoto gefet je de
mogelijkheid je profiel een persoonlijk tintje te geven. Denk daarbij aan een foto van een hobby of
interesse of een foto die duidelijk maakt in welke branche je werkzaam bent. Zorg ervoor dat de
gebruikte foto visueel aantrekkelijk is. Productfoto’s zijn daarom niet altijd de beste keuze.
De omslagfoto heeft een formaat van 1584 bij 396 pixels. Via de website www.canva.com kan je dit
exacte formaat aanmaken en de gewenste afbeelding in dit kader zetten. Geen goed foto bij de hand?
Kijk dan eens op www.pexels.com of www.unsplash.com voor gratis stockfoto’s.
Profielfoto
De profielfoto is een van de eerste dingen waar een bezoeker van je profiel naar kijkt. LinkedIn is een
zakelijk platform, kies daarom voor een duidelijke zakelijke foto. De vraag die je jezelf zou moeten stellen
bij het selecteren van een goede foto: “zou ik op basis van deze foto te herkennen zijn op een
netwerkbijeenkomst”?
Kies bij voorkeur een foto :
• waarop je gezicht duidelijk zichtbaar is.
• van jou alleen dus zonder partners, huisdieren of kinderen.
• zonder zonnebrillen, petten of afleidende achtergronden
• Wil je een vakantiefoto gebruiken? Snij deze foto dan uit zodat alleen je gezicht goed zichtbaar is
en dat je zo min mogelijk van de omgeving ziet.
Om een (nieuwe) profielfoto te plaatsen doe je het volgende :
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Klik dan op de ronde afbeelding waarin je foto al zichtbaar is of waar de optie “Upload a photo” staat.
1. Wanneer je een foto upload zie je welk onderdeel van de foto zichtbaar is.
2. Je kunt een foto van je computer uploaden via de optie “Upload” of Change photo’.
3. Wil je verder inzoomen op je gezicht of de foto beter uitlijnen? Dat kan middels deze balken. De
foto die je hebt geplaatst moet wel de juiste resolutie (minimaal 500 px) hebben om dit aan te
kunnen passen.
4. Je kunt extra filters (zwart wit, kleurfilters, etc) instellen om je foto beter uit te lichten of
anderzijds aan te passen. Deze functie is vergelijkbaar met de filter functies van Instagram.
5. Je kunt zelf aangeven voor wie de foto zichtbaar zal zijn. Omdat een foto van groot belang is bij
het maken van nieuwe connecties is het raadzaam de zichtbaarheid voor “Public” of ‘All LinkedIn
mebers’ open te stellen. Het is voor je netwerk dan makkelijker je profiel te herkennen.
4.2
Basisgegevens
De volgende velden vormen de basis van je profiel. Hierin vind je je voor en acternaam, headline,
bedrijfsnaam van je huidige functie, naam van je laatste opleidingsinstituut, contactinfo, locatie en
samenvatting + media (links naar andere websites)
Vooral de naam en de kopregel in combinatie met je profielfoto zijn van groot belang. Deze 3 onderdelen
worden als eerste bekeken wanneer iemand je profiel bezoekt.
Je kunt de verschillende velden aanpassen door rechtsboven op het potlood symbool te klikken.
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1. Je kunt (indien nodig) je naam aanpassen. Je kunt in dit veld ook je meisjesnaam toevoegen
indien van toepassing.
2. Je kunt er ook voor kiezen om behalve je functie ook een aantal trefwoorden toe te voegen die
meer over jouw functie vertellen. Wees hierbij zo specifiek mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een
bepaalde expertise of werkgebied als dit nog niet terugkomt in je functietitel. Houd bij het
toevoegen van trefwoorden wel rekening met het zakelijke karakter van LinkedIn en voorkom
algemene woorden als betrouwbaar, enthousiast, professioneel, etc. Zie ook hfdst 4.4
3. Als je je huidige functie op je profiel hebt toegevoegd dan wordt de bedrijfsnaam getoond. Heb
je meerdere functies dan kan je een keuze maken welke organisatie naam zichtbaar is.
4. Onder Education wordt je laatst genoten opleiding en opleidingsinstituut getoond.
5. Je kunt je woon/werk omgeving aanpassen indien wenselijk. Kies de omgeving die voor je
zakelijk netwerk het meest relevant is. Zodra je een postcode invult, kun je een keuze maken uit
regio of specifieker dorp/stad.

6. Selecteer vervolgens de branche waarin je werkzaam bent.
7. Vul je contactgegevens in zodat connecties je makkelijker (ook buiten LinkedIn om) kunnen
bereiken. Ook kan je hier de koppeling maken naar Twitter en Instant messengers als Skype.
8. De eerste 200 tekens van je samenvatting zijn zichtbaar en op de mobiele app zelfs maar de
eerste 45 tekens.. Wil de bezoeker meer informatie achterhalen dan dienen zij op “See more” te
klikken. Zorg er dus voor dat je in de eerste 45 tot 200 tekens een duidelijke boodschap zet die
uitdaagt om verder te lezen.
9. Voeg links naar relevante websites toe of plaats een PDF of presentatie
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4.3
Headline
Een van de eerste velden die in het oog springt als je op iemand zijn profiel landt is de headline.
Voor veel mensen niet meer dan hun functietitel, maar dat is een gemiste kans. Wanneer je in je
headline gebruik maakt van steekwoorden van je kennis en expertise, wordt meteen duidelijk
waarvoor men jou mag bellen. En ook Google leest mee! Zie het dus meer als een verkorte
Elevator Pitch waar jij jouw expertise kunt benadrukken.

Om de headline leesbaar te houden voor de bezoeker en voor Google dien je de trefwoorden
van elkaar te scheiden. Dit doe je door een | (pipeline) of , (komma) tussen de trefwoorden te
plaatsen.
Door deze tekens te gebruiken laat je Google weten dat deze woorden los van elkaar staan.
Bovenstaand voorbeeld kan door Google dus worden gevonden op de combinatie “Social
Selling” en “Content” of “Strategie”.
Via de volgende link kan je een artikel vinden dat je meer inzicht geeft welke trefwoorden voor
jou het meest geschikt zijn. http://bit.ly/aandachtvangooglevialinkedin
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4.4
Summary (Samenvatting)
Voor de vindbaarheid is de samenvatting het meest belangrijke veld van jouw profiel. Omdat mensen
zaken doen met mensen, is het belangrijk hier – naast informatie over je werkzaamheden en werkgever –
informatie over jezelf te plaatsen.
Je kunt de samenvatting op LinkedIn ook zien als jouw gespreksopening. Wanneer je gaat netwerken
vertel je niet alleen wat je werkzaamheden zijn, maar vooral waarom je die doet en welke passie je voor
jouw vak hebt.
Het beantwoorden van onderstaande vragen, kan een goede richtlijn zijn:
• Wie ben je en waarom doe je wat je doet?
• Waar ligt mijn kennis en expertise
• Wat kan ik vanuit mijn huidige functie voor de bezoeker van mijn profiel betekenen?
• Hoe en waar kun je mij bereiken?*
*Let op! Je samenvatting is openbaar. Wil je dus niet dat je contactgegevens zichtbaar zijn, plaats die dan
niet in de samenvatting.
Je samenvatting mag maximaal 2000 karakters bevatten. Naast een professionele maar persoonlijke
tekst is het raadzaam (als je met meerdere collega’s met dezelfde doelstelling LinkedIn gebruikt) om ook
een identieke tekst op te nemen over (de dienstverlening van) de organisatie. Zorg dat deze tekst SEOproof is (geschreven op basis van zoekgedrag op zoekmachines van jouw doelgroep), het verhoogt
namelijk de vindbaarheid van jou en jouw collega’s.
Let in ieder geval op het volgende
• LinkedIn is voor Google een belangrijke site en daarom wordt ook je samenvatting goed
geïndexeerd op trefwoorden. Het is dus verstandig om in je tekst trefwoorden op te nemen die
voor jou of jouw organisatie van belang zijn.
• Schrijf de samenvatting altijd vanuit jezelf. Een samenvatting in de derde persoon (Martijn is
trainer op het gebied van ....) komt afstandelijk over.
• Zorg er boven alles voor dat je samenvatting leesbaar is! Werk met leestekens en alinea,
voorkom een visueel onoverzichtelijke woordenbrij. Alle emoticons en tekens die je kunt
gebruiken kan je kopiëren uit dit artikel.
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Tips voor je samenvatting
Wie wil je bereiken?
Voordat je van start gaat is het goed om vooraf te bedenken voor wie de
samenvatting bedoeld is. Ben je op zoek naar een nieuwe baan of gebruik je LinkedIn
om meer sales te genereren? De bezoekers van je profiel zijn divers maar bepaal
vooraf je kerndoelgroep en schrijf daar de samenvatting voor.
Wat heb je in het verleden bereikt?
Gebruik concrete voorbeelden. Heb jij ervoor gezorgd dat er substantieel meer
omzet is gedraaid? Heb je het verzuim naar beneden gekregen? Of kan door jouw
toedoen het acquisitie budget naar beneden omdat je alle klanten binnen houdt?
Geef enkele voorbeelden waarmee je aangeeft wat de uitkomst van jouw inzet was.
Wat kan jij betekenen?
Als je duidelijk hebt gemaakt wat jij in het verleden hebt bereikt is het tijd om
daadwerkelijk te vertellen wat je kunt betekenen. Voor de sales tijgers dus de plek
waar je nu eindelijk je sales pitch mag doen. Ben je op zoek naar een (andere) baan?
Dan is dit de plek waar jouw open sollicitatie komt te staan.
Sluit af met je contactgegevens
Je e-mail adres is alleen zichtbaar voor je eigen netwerk. Sluit daarom je
samenvatting af met een verwijzing naar je e-mail adres, telefoonnummer of website
zodat geïnteresseerde direct contact op kunnen nemen!

MountainPeaks is een handelsnaam onder MartijnHoltes.com. KvK 67714730 | Huybertsenweg 132 | 3882 KB | Putten | tel: 0618448384

15

4.5

Add profile section.

1

Je kunt je LinkedIn profile verder uitbreiden met werkervaring, opleidingen, vrijwilligerswerk
etc. Om velden toe te voegen kies je de optie “Add profile section” onder je headline op je profiel.
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4.6
Edit your Public Profile
Niet alleen je eigen connecties maar alle internetgebruikers kunnen je profiel terugvinden. Je kunt
echter wel zelf aangeven welke informatie deze mensen (dus niet-connecties) kunnen terugvinden op je
profiel.
Standaard stelt LinkedIn je profiel open met uitzondering van je contactgegevens. Daarnaast is het ook
mogelijk je eigen URL op LinkedIn vast te leggen om de vindbaarheid op jouw naam te verbeteren.
Hiervoor pas je je openbare profiel aan.

1. Selecteer de optie ‘Edit public profile & URL’
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Op LinkedIn is het mogelijk je eigen naam vast te leggen, mits een naamgenoot je niet voor is geweest.
Selecteer hiervoor de optie “Your public profile URL” die je aan de bovenzijde van dit venster vindt.
1. Je kunt je naam vastleggen in de URL van LinkedIn. Zoals altijd kun je in de URL geen
hoofdletters en spaties gebruiken. Is je naam nog vrij dan verschijnt er een groen vinkje.
Indien je naam al is vastgelegd door een naamgenoot dan kun je voor een alternatief kiezen.
Voor de Google-vindbaarheid is het beste alternatief dan om je achter- en voornaam om te
draaien. Probeer initialen en jaartallen te vermijden.
2. Je openbare profiel is standaard zichtbaar voor iedereen. Middels de vinkjes onder deze functie
kun je ervoor kiezen om bepaalde onderdelen op je profiel niet te tonen. Het is raadzaam om alle
opties aangevinkt te laten om zo transparant mogelijk over te komen. Twijfel je of je bepaalde
informatie wel op LinkedIn zichtbaar moet stellen, stel jezelf dan de vraag of deze informatie
überhaupt op LinkedIn thuishoort.
Aan de rechterbovenzijde vind je knop ‘Back to LinkedIn’ om terug te keren naar je profiel.
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4.7
Ervaring
LinkedIn biedt je naast de mogelijkheden om te netwerken ook de mogelijkheid om je werkervaring te
tonen. Hiermee kun je dus je huidige en vorige functies toevoegen om daarmee je professionaliteit en
expertise te onderstrepen.
Een ander groot voordeel van het toevoegen van werkervaring uit het verleden is dat je makkelijker
gevonden kunt worden door (ex) collega’s en (oud) studiegenoten.
Dit is een goede manier om je netwerk uit te breiden, immers je kent deze mensen al en een connectie en
gesprek is dan snel gemaakt.
Daarnaast geeft je werkervaring ook een goed beeld van je expertise en kan je dit dus gebruiken als
bewijslast.

1. Als je een nieuwe functie wilt toevoegen aan je profiel doe je dat middels de “+” knop. Er opent
een nieuw veld waarin je de gevraagde velden dient in te vullen. *
2. Wanneer je je huidige functie wilt aanpassen selecteer je het potlood achter de functietitel. *
*

Zie volgende pagina voor instructies.
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1. Voer je functietitel in (je kunt ook hier gebruik maken van trefwoorden)
2. Company: vul hier de naam van de organisatie in. Wanneer je begint te typen, zie je een drop
down menu verschijnen waarin je (indien er een bedrijfspagina aanwezig is) het logo en de
organisatie naam ziet verschijnen. Klik op de juiste organisatie.
3. Voer de locatie in waar je de werkzaamheden voornamelijk uitvoert.
4. Geef bij de periode aan sinds wanneer je deze functie vervult en vink het vakje aan “I currently
work here” aan als dit je huidige functie betreft. Voeg je vorige werkervaring toe? Geef dan ook
aan wanneer je daarmee bent gestopt.
5. Let op! Wanneer je ‘Hier werk ik momenteel” selecteert, verschijnt de vraag of je je headline wilt
overschrijven. Doe dat niet, want deze heb je reeds handmatig gemaakt!
6. Geef bij de beschrijving aan welke werkzaamheden je uitvoert en welke verantwoordelijkheden
je hebt.
7. Voeg waar mogelijk extra links, pdf bestanden en presentaties toe.
8. Geef aan of jij je netwerk op de hoogte wilt stellen dat je deze functie hebt toegevoegd op je
profiel.
Je kunt de werkervaring zo uitgebreid beschrijven als je zelf wilt. Het is raadzaam om bij elke functie een
minimale tekst van 4 regels te plaatsen van je werkzaamheden/verantwoordelijkheden.
4.8
Education | Volunteer experience
Je kunt op dezelfde manier als bij je werkervaring ook opleidingen en vrijwilligerswerk toevoegen. Door
het toevoegen van deze onderdelen en het invullen van de betreffende velden kun je je expertise beter
tonen en tevens ben je makkelijker vindbaar voor (oud) – studiegenoten en derden in je netwerk.
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5.0

Aanbevelingen

Een van de beste manieren om betrouwbaar en professioneel over te komen is een goede referentie van
een ander. Je kunt zelf vertellen dat je ergens veel van af weet, maar wanneer een zakelijke connectie,
collega of andere bekende in je netwerk een positieve referentie schrijft, heeft dit absolute meerwaarde.
Op LinkedIn kan dat op twee manieren. Via een aanbeveling waarbij iemand met een korte tekst
aangeeft waarom jij ergens goed in bent, of via het onderschrijven van je vaardigheden en
deskundigheid.
5.1
Featured Skills & Endorsements
Met één klik op de knop kan jouw netwerk aangeven dat jij bepaalde kwaliteiten bezit. Het hebben van
relevante vaardigheden draagt direct bij aan een betere zicht- en vindbaarheid in zoekopdrachten.
Daarnaast kunnen recruiters met betaalde abonnementen een selectie maken gebaseerd op deze data.
Je kunt deze kwaliteiten zelf opgeven in het veld Featured Skills & Endorsements

1. Je zoekt het veld “Skills & Endorsements” op en selecteert de functie “Add skill”.

2. Veel vaardigheden zijn al voorgeprogrammeerd. Wanneer je in het veld begint te typen zal
LinkedIn automatisch suggesties geven. Je kunt deze vaardigheden aanklikken waarmee je die
toevoegt aan je profiel.
Je kunt je vaardigheden ook verwijderen of in volgorde aanpassen. Let erop dat er op je profiel 3
vaardigheden zichtbaar zijn. Om de overige vaardigheden te zien moet de bezoeker van je profiel op
“View more” klikken. Zorg er dus voor dat de belangrijkste vaardigheden bovenaan staan.
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3

Selecteer het potlood aan de bovenzijde van het onderdeel.

4

Klik op de pin voor de vaardigheid die jij in de top 3 wilt hebben staan. Je kunt de volgorde van
alle vaardigheden aanpassen door op de 4 balkjes naast het prullenbak symbool te klikken en in
de gewenste volgorde te slepen.
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5.2

Recommendations

Naast de Skills & Endorsements kunnen jouw connecties je ook een geschreven recommendation
(aanbeveling) geven. Je kunt de reeds ontvangen aanbevelingen net als de rest van de bezoekers op je
profiel achterhalen evenals de gegeven aanbevelingen.
1

Received:
Hier kan je de reeds ontvangen aanbevelingen beheren. Je kunt de aanbevelingen verwijderen,
vragen om een wijziging of niet zichtbaar maken voor de bezoekers van je profiel.

2

Given:
Hier kan je de aanbevelingen die je aan personen in je netwerk hebt gegeven aanpassen of
terugtrekken.

Wil je een aanbeveling geven of vragen? In dat geval dien je naar het profiel van de desbetreffende
connctie te gaan. Klik vervolgens op het profiel op het kopje more en vervolgens op ‘Request a
Recommendation’ of ‘Recommend’.
Volg vervolgens de aangegeven stappen.

Je bent aan het einde gekomen van deze handleiding. Heb je
vragen over LinkedIn? Of wil je een handleiding of training op
maat gemaakt voor jouw organisatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met
📬 martijn@martijnholtes.com
☎ +31) 618 448 384
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