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LinkedIn werd eind 2002 opgericht door Reid Hoffman, samen met een studievriend
en enkele oud-collega's van SocialNet, Fujitsu en Paypal. In 2003 ging LinkedIn live
als sociaal netwerk voor zakelijke gebruikers. Momenteel telt LinkedIn wereldwijd
meer dan 675 miljoen leden. In Nederland zijn dat er 8,3 miljoen waarvan 4,7 miljoen
actieve gebruikers (Newcom, 2020).

De essentie van LinkedIn

Iedereen die lid wordt van LinkedIn maakt een 'profiel' aan -  dat de vorm heeft van
een soort cv waarin je puntsgewijs vertelt wie je bent, wat je doet en over welke
ervaring of expertise je beschikt. Je bouwt een netwerk op door met andere
Linkedin-gebruikers een connectie aan te gaan. Je stuurt iemand een
connectieverzoek en als dat verzoek geaccepteerd wordt, dan zijn jullie 'gelinkt'. 

Als je op LinkedIn zelf een bijdrage plaatst, dan zien in eerste instantie alleen jouw
connecties dat. Dus hoe meer connecties, hoe groter je initiële bereik. 
Maar als een van jouw connecties op je bericht reageert, bijvoorbeeld door het te
liken, dan zien ook zijn of haar connecties het, waardoor je bereik direct groter wordt. 

 
Wist je dat als mensen jouw naam Googelen en je een LinkedIn-profiel hebt, dat

negen van de tien keer jouw LinkedIn-profiel bovenaan in de zoekresultaten staat?

Waarom is LinkedIn zo'n krachtig platform?



Optimaliseer jouw LinkedIn-Profiel met deze 10 tips

1. Je profiel- en achtergrondfoto

Mensen zijn visueel ingesteld en kijken dus vaak als eerste naar je profielfoto. Kies een recente
professionele foto van jezelf of laat er een maken. (Kijk bij voorkeur recht in de camera en glimlach,
want dan word je direct sympathieker gevonden.

Een goede achtergrondfoto draagt positief bij aan je personal brand. Zo'n foto versterkt het imago
dat je wilt uitstralen. Het aanbevolen formaat is 1584 x 396 pixels - een langgerekte afbeelding dus.

profielfoto

Achtergrondfoto

2. Contactgegevens

Op LinkedIn zie je steeds vaker gebruikers die hun telefoonnummer of e-mailadres toevoegen achter
hun naam. Volgens de regels van LinkedIn is dat niet toegestaan en je loopt dus het risico dat
LinkedIn je profiel dan blokkeert. Je telefoonnummer en e-mailadres kun je beter opnemen onder
Contactgegevens.

Je naam

Kopregel
Bedrijf waar je werkt

Regio

Je werkgebied kun je vermelden op LinkedIn door je postcode in te vullen, daarna kun je kiezen
tussen een plaatsnaam of regio. Er wordt geen postcodecheck uitgevoerd, dus woon of werk je in
Capelle aan den IJssel, maar wil je liever Rotterdam als plaats tonen, typ dan een Rotterdamse
postcode in.

Tip 1. Je kunt een website aan je contactgegevens toevoegen door een URL op te geven.
Tip 2. Zorg voor een zakelijk e-mailadres. jermaine.maaijen@hotmail.com komt professioneler over
dan ikbenjermaine_72@hotmail.com.
Tip 3. Vul je verjaardag in en maak het zichtbaar voor je netwerk.



3. Je Kopregel

Direct onder je naam staat de kopregel (headline). De kopregel is een ontzettend belangrijk
onderdeel van je LinkedIn-profiel. Het is belangrijk dat mensen in één oogopslag zien waarmee jij ze
kunt helpen en wat jouw expertise is.

Werk je binnen een organisatie? Vul dan bij de kopregel jouw expertise in - dat kan het specialisme
van de organisatie zijn, maar je mag je zeker ook richten op je eigen expertise, zoals je functie of rol.
Het gaat om jou!
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TIP: Als iemand op jouw naam zoekt via Google en je LinkedIn-profiel wordt gevonden, dan
wordt momenteel je functie ook in de zoekresultaten getoond. Een duidelijke functie helpt dus
bij de herkenning in de Google-zoekmachine.

4. Openbare profiel en URL bewerken

Elke pagina op internet heeft een URL (Uniform Resource Locator), oftewel het webadres van die
pagina. Wanneer een LinkedIn-profiel wordt aangemaakt, wordt er automatisch een standaard URL
gegenereerd. Die URL is eenvoudig aan te passen naar een professionelere link die beter
communiceert in bijvoorbeeld een sollicitatiebrief of op een visitekaartje.

Klik rechtsboven op 'openbare profiel' en URL bewerken en vervolgens kun je rechtsboven jouw URL
aanpassen. 



6. Werk & vrijwilligerswerk

Vul je werkervaring zo compleet mogelijk in, met duidelijke functietitel of korte omschrijving.
Zo krijgen bezoekers van jouw LinkedIn-profiel een nog beter beeld van jouw achtergrond en
werkzaamheden. Werk je bij een bedrijf dat een eigen LinkedIn-pagina heeft? Zorg er dan voor dat jouw
profiel is gekoppeld aan de juiste LinkedIn-bedrijfspagina, want dan komt het bedrijfslogo naast je
werkervaring te staan.

Ben jij betrokken bij een stichting of ben jij actief als vrijwilliger? Voeg dit dat toe onder Vrijwilligerswerk

Je kunt aan je werkervaring ook media toevoegen. Heb je verschillende functies gehad bij dezelfde
werkgever, dan komen die automatisch onder elkaar te staan.

Werk jij vanuit je werkgever of eigen bedrijf op projectbasis bij andere bedrijven? Dan kun je hiervoor in
jouw LinkedIn-profiel projecten aanmaken. Klik op de blauwe knop Profielonderdeel toevoegen en kies
Prestaties en vervolgens Projecten.

Tip. Werk je momenteel bij verschillende werkgevers of heb je naast je huidige baan ook nog een bedrijf,
dan kun je de belangrijkste bovenaan zetten.

5. Info (Profieltekst)

Direct onder je introductiekaart is er ruimte voor een samenvatting. LinkedIn noemt dit onderdeel 
'Info' en de gewenste tekst kun je toevoegen via Profielonderdeel toevoegen > Info.
De samenvatting is na de kopregel een erg belangrijk onderdeel van je LinkedIn-profiel. Zie het als
een korte pitch om jezelf te presenteren.



7. Opleidingen & Certificaten

Bij Opleiding & Certificaten kun je opgeven welke opleiding(en) je hebt gevolgd en welke certificaten je
hebt behaald. Is jouw laatste opleiding niet de meest belangrijke voor je, dan kun je - net als bij je
werkervaring - de volgorde veranderen door op de 4 horizontale streepjes te klikken en de opleiding naar
boven te slepen.

Bij het toevoegen van een opleiding of behaalde cursus kun je ook de onderwijsinstelling opgeven. Als
die instelling beschikt over een eigen LinkedIn-pagina, dan verschijnt automatisch ook het logo van deze
onderwijsinstelling.

Aan je opleiding kun je ook documenten, foto's, video's, presentaties en linkjes toevoegen. 

8. Vaardigheden

In het blok vaardigheden kun je 50 vaardigheden van jezelf opgeven en anderen kunnen die
vaardigheden onderschrijven. LinkedIn laat in je profiel maar drie vaardigheden direct zien. Voor de
overige vaardigheden moeten bezoekers van je LinkedIn-profiel klikken op meer weergeven. Zorg er
dus voor dat de drie belangrijkste vaardigheden waarover jij beschikt,  bovenaan staan. Die kun je
gemakkelijk vastpinnen door te klikken op de punaise.

Nu is het belangrijk om ervoor te zorgen dat andere mensen jouw vaardigheden onderschrijven.
Waarom? Niet alleen maakt dat je vaardigheden geloofwaardiger, maar als meerdere mensen een
vaardigheden onderschrijven, dan kan dat resulteren in een hogere ranking in de zoekresultaten in
LinkedIn.

Geven = krijgen
Een laagdrempelige manier om zelf onderschrijvingen te ontvangen is om ze eerst zelf aan anderen
te geven.



10. Aanbevelingen

Je kunt natuurlijk zelf vertellen waar je goed in bent, maar het is veel krachtiger als je dat combineert
met aanbevelingen van anderen. Door aanbevelingen op je LinkedIn-profiel te plaatsen kom je veel
geloofwaardiger en betrouwbaarder over. Je kunt aanbevelingen ontvangen van leidinggevenden,
collega's of samenwerkingspartners.
Om het voor een ander nog gemakkelijker te maken om een aanbeveling te schrijven, klik je op de
knop 'verzoek om een aanbeveling'.

9. Talen

In de huidige markt maak je het verschil door je softskills. Zeker gezien we steeds internationaler te
werk gaan is het spreken en vaardig zijn van een vreemde taal een grote pré. Voeg ze daarom zeker toe
aan je LinkedIn-profiel.

Ben jij behalve in Nederland ook internationaal actief, dan is het handig als je zowel over een
Nederlandstalig als een Engelstalig, Frans of Duits LinkedIn-profiel beschikt. 

Hoe? Ga naar je profiel en klik rechtsboven op 'Profiel toevoegen in een andere taal'.


