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Wat goed dat je dit e-book hebt gedownload! Dat is een belangrijke 1ste 
stap tot succes, maar geldt als stap 0. 

Zo makkelijk kom je er niet vanaf ☺. Volg de stappen en kom goed 
tevoorschijn op LinkedIn. 
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Waarom een LinkedIn profiel creëren? 
 
Of je nu een zakelijke betrekking hebt, ondernemer, student of 

werkzoekend bent, voor iedereen geldt dat een goed LinkedIn profiel heel 
belangrijk is. Het is de eerste indruk, die mensen van je krijgen als ze je 

op LinkedIn zien. Wanneer er op je naam in Google gezocht wordt en je 
hebt wel al een LinkedIn profiel, dan kan je er vergif op innemen dat 

Google dat als eerste laat zien! Google en LinkedIn zijn namelijk 
‘vriendjes’. Dat betekent dat Google LinkedIn vaak als 1ste optie laat zien 

als er op je naam ‘gegoogled’ wordt.  
LinkedIn is je uithangbord, je visitekaartje, je presentatie naar buiten. Je 

wilt gevonden worden en je wilt dat mensen op je profiel blijven hangen 
om meer over je te weten te komen. Je zult dus aantrekkingskracht 

moeten uitoefenen.  

 
Je weet dat een goed LinkedIn profiel belangrijk is, maar waar begin je en 

hoe pak je het aan. Dit e-book geeft je handvatten en een duidelijke 
instructie. Stap voor stap word je uitgelegd hoe je je LinkedIn profiel kan 

opbouwen. Je leert wat van belang is en hoe je jezelf kan profileren. 
 

Als je een compleet ingevuld LinkedIn profiel hebt, dan heb je 40% meer 
kans om benaderd te worden via LinkedIn, dan degenen die dat niet goed 

hebben ingevuld. Op dit moment heeft 51% van de LinkedIn gebruikers 
een 100% compleet profiel aangemaakt. 

 
Dit e-book zorgt ervoor dat je op meerdere niveau’s en op verschillende 

manieren goed zichtbaar bent en gevonden wordt. En dat is nu precies de 
reden waarom je dit e-book hebt gedownload! Stap voor stap help ik je 

om dat te realiseren. 
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Waarom kan ik jou daarmee helpen? 
 
In 2013 ben ik me gaan specialiseren door een social mediastrategie 

opleiding te volgen en er veel mee te gaan werken. Voor die tijd ben ik 
altijd werkzaam geweest in de communicatiewereld bij reclame- en PR-

bureaus nadat ik massacommunicatie en PR in Utrecht heb gestudeerd. 
Het goed positioneren van merken, producten, diensten en personen in de 

markt is de sleutel tot succes gebleken. Dat geldt uiteraard ook voor je 

LinkedIn profiel. Je moet het zien als je eigen reclame/PR-bord. 
 

Mijn onderwijs achtergrond (PABO) is bepalend voor de didactische 
werkwijze, die ik hanteer. Als je iets niet begrijpt, haak je namelijk af en 

dat is zeker niet de bedoeling. Ik neem je echt mee aan de hand en leg 
het uit in jouw tempo, zodat je het zelf makkelijk kan implementeren.  

 
Ik gebruik sinds 2007 LinkedIn en heb het social media platform al vele 

malen zien veranderen en LinkedIn zal steeds weer nieuwe wijzigingen 
doorvoeren. Daar kan ik nou eenmaal niets aan doen. Via blogs op mijn 

website www.connect-en-co.nl zal ik de vernieuwingen zo goed mogelijk 
bijhouden.  

 
Daarnaast mag je nu lid worden van de besloten Facebookgroep: Social 

Media Connect Academy, omdat je dit e-book hebt gedownload. In deze 

groep is het de bedoeling dat we elkaar inspireren, tips en tools delen, 
helpen met de verschillende social media platformen. 

Zodra ik nieuwtjes op social mediagebied heb of een nieuw blog heb 
geschreven, zijn jullie de eerste met wie ik dat deel! 
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Vooraf 
 

Voordat je met een LinkedIn profiel gaat beginnen, moet je je wel 
aanmelden bij www.linkedin.com om een profiel aan te maken, mocht je 

dat nog niet hebben gedaan. 
Vul hier je eigen naam in en je emailadres en wachtwoord. Zorg dat je dat 

niet kwijtraakt. Klik op ‘Nu lid worden’. 
 

In het volgende veld kan je kiezen tussen ‘in dienst’, ‘werkzoekende’ of 
‘student’. Vul de gevraagde velden in. Bij ‘in dienst’ wordt om functietitel 

en bedrijfsnaam gevraagd. Vul dat gewoon in, want je kan dat later altijd 

nog aanpassen. Klik op ‘Uw profiel aanmaken’. Je hebt nu een profiel 
aangemaakt en we kunnen aan de slag. Gefeliciteerd! 

 
Als je wel al een LinkedIn profiel hebt, log dan in. Ik ga in mijn stappen 

uit van een LinkedIn profiel in de Nederlandse taal.  
 

Voor iedereen geldt nu dat je (tijdelijk) het delen van je profielwijzigingen 
uitzet. Anders wordt iedere aanpassing die je doet op LinkedIn gemeld. 

Doe dit altijd bij ‘groot onderhoud’. 
Ga rechtsboven met je muis op je (kleine) foto staan en selecteer je in het 

uitklapmenu ‘Privacy en instellingen’ en dan vervolgens op de pagina die 
je dan ziet op ‘Privacy’.  
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Via ‘Profielwijzigingen delen’ kan je de knop wijzigen en op Nee zetten. 
Later kan je deze weer aanzetten. 

 
Ook al heb je nog geen connecties, LinkedIn wil nog wel eens je 

contactpersonen van je computer een melding geven dat je nu op 
LinkedIn aanwezig bent. Iedere wijziging die je aanbrengt aan je profiel 

en opslaat, wordt gemeld aan je volgers. Bij een groot onderhoud als deze 

adviseer ik je om het altijd op Nee te zetten. Vergeet alleen niet als je 
klaar bent het weer te activeren door het op Ja terug te zetten! Als je dit 

niet doet, zien je volgers je updates niet. 
 

Rechtsboven kan je klikken op:  om terug 

te komen naar je profiel. 
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Stap 1: Kop profiel 

 

 
 

 
 

In eerste instantie beginnen we met het bovenste gedeelte van je 

LinkedIn profiel. Dit wordt ook wel de kop of header van je profiel 
genoemd. Dit gedeelte is cruciaal en zeer belangrijk, want mensen kijken 

in eerste instantie heel vluchtig naar een profiel: tussen de 3-6 seconden. 
Je hebt dus maar één kans om op te vallen en een goede eerste indruk te 

maken! 
 

Om privacygevoelige redenen gebruik ik mijn eigen profiel als voorbeeld in 
dit e-book.  
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1a. Profielfoto en achtergrond 
 
Het eerste waar de blik van de mensen naar toe wordt getrokken is een 

afbeelding. Je begrijpt dus dat je profielfoto superbelangrijk is, want dat is 
de blikvanger.  

 
Een profielfoto op LinkedIn kan het beste aan deze paar voorwaarden 

voldoen: 

- Afmeting: 400x400 pixels en niet meer dan 8MB 
- .JPG, .PNG of .GIF-bestanden uploaden 

- Zakelijke uitstraling  
- Geen vakantiefoto (het is geen Facebook) 

- Kijk in de camera met een open en vriendelijke gelaatsuitdrukking 
- Bij voorkeur een rustige achtergrond 

- Geen andere mensen op de foto of afgeknipt van een andere foto 
- Zwart-wit of kleur mag allebei 

- Alleen je gezicht en schouders in beeld. Niet te dichtbij en niet je 
hele lichaam (te klein beeld) 
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Wat je wilt bereiken is dat mensen je vertrouwen en zaken met je zouden 
willen doen. 

 

Om je profielfoto op je LinkedIn profiel te krijgen, ga je met je muis op 

het ronde fotogedeelte staan in het midden en klik erop. Je krijgt dan de 

mogelijkheid om een foto te uploaden. Je kunt nu een bestand/foto 

uploaden vanaf je computer. Je kunt hier je foto wijzigen als je er al een 

hebt staan.  

Een leuke check (niet noodzakelijk) om te zien of je foto goed beoordeeld 

wordt, kan je via de website https://www.photofeeler.com/ testen. 

 

 

Tegenwoordig kun je de foto bijsnijden door met de zoomfunctie te spelen 

en de foto in de juiste positie te zetten om het voor jou gewenste 

resultaat te krijgen. Je kan een filter aanbrengen om een kleureffect toe 

te passen en met aanpassen kan je het licht bewerken.   
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Je kunt je foto te bewerken door het ronde kader naar boven, onder of 

opzij te slepen of om bij te snijden.  

 

Rechtsonder de foto zie je een zichtbaarheid staan. Klik daarop zodat je 

kunt kiezen uit 4 opties hoe je zichtbaar wilt zijn: 

1. Uw connecties  

2. Uw netwerk 

3. Alle LinkedIn leden 

4. Openbaar 

 

Aangezien je gevonden wilt worden, adviseer ik je om ‘Openbaar’ te 

selecteren. Waarom maak je anders een LinkedIn profiel. 

Als je tevreden bent, klik je op toepassen en klaar is Kees. De foto staat 

nu op je profiel. Je kan de foto altijd opslaan, wijzigen of verwijderen.  
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De achtergrond afbeelding kan je instellen door in het blauwe gedeelte 

boven je profiel met je muis te gaan staan. Deze foto kan je persoonlijke 

profiel meer laten opvallen. Je selecteert een foto van je computer, die je 

hier naartoe kan uploaden of slepen.

 

De aanbevolen afmeting is 1584 x 396 pixels, het bestandstype kan .JPG, 

.PNG, .GIF en maximaal 8MB zijn. Je profielfoto staat 47 pixels van de 

linkerkant af. In totaal heb je 1215 pixels rechts van je profielfoto 

bruikbare ruimte. Doordat de profielfoto nu links staat heb je meer ruimte 

gekregene om je boodschap te laten zien. 

Als de afbeelding wazig is, raad ik aan om de foto via een tool te 

comprimeren (verkleinen) zoals IrfanView, Trimage voor Windows 

of ImageOptim voor Mac voordat je deze uploadt naar LinkedIn. 

In je achtergrondfoto kan je bijvoorbeeld een deel van je profielfoto terug 

laten komen, een bedrijfsfoto plaatsen, iets dat je functie (opleiding) 

versterkt of jezelf in actie tijdens je werk.  

 

Je kan de foto net als bij de profielfoto opslaan, wijzigen of verwijderen. 
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1b. Naam 
 

Bovenaan vul je je eigen naam in. Niet een verzonnen naam of je 

bedrijfsnaam, website, telefoonnummer etc. LinkedIn is hier heel streng 

in!  

 

Rechtsboven zie je een potloodje. Als je daarop klikt, klapt er een nieuw 

scherm open en kan je gegevens aanpassen of wijzigen. Deze methode 

geldt voor alle wijzigingen die je aan wilt brengen aan je profiel.  

 

Vul je voornaam en achternaam in. Er is ook de mogelijkheid om zowel je 

getrouwde naam als je meisjesnaam in te vullen in het vak ‘Voormalige 

naam’. Mijn advies is om de naam te gebruiken, die je zakelijk gebruikt. 

Dit voorkomt verwarring. 

Selecteer je zichtbaarheid op ‘Alle LinkedIn-leden’ en sla je naam op. Je 

kan ook kiezen voor ‘uw connecties’ of ‘uw netwerk’. Vergeet niet om op 

opslaan te klikken. 

Zelf heb ik zoals je ziet een ster voor en achter mijn naam gezet. Hiermee 

probeer ik iets meer op te vallen. Om je profiel meer op te leuken en meer 
onderscheidend te maken van anderen, krijg je van mij een bonus!  
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Bonus 
Lijst met speciale tekens: 
Symbolen en pijlen 

☮   웃 유 ☠ ☯ ♥   ☢ ☣ ☤ ⚜ ♪ ♫ ♬ Σ ♤ ♧ ♡ ♢ 

♚ ♛ ★ ✪ ✯ ✰ ☻  ☄ ☾ ☼  ☂  ❥ ❦ ❧  ✘ 

▲ ▼ ◆ ◎ ☚ Δ ◕ ◔ Ω ʊ ღ Ⓐ ☭  ☃ ℃ ℉ ° ❅ ϟ 

☦ ✞ ☥ ⌘ ✡ ۞ ✄ ✆  ∞ ♂ ♀ ☿ ☪ ™ © ® ¿ ¡ 

½ ⅓ ⅔ ¼ № ⇨ ❝ ❞ ❖➟  ➢ ➣ ➤ 

➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸  ➲ 

➳ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ 
← ↑ → ↓ ↔ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦↧ ↨ 

➫ ➬ ➩ ➪ ➭ ➮ ➯ ➱  ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ 
↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ 
⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ 
⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ 

⌦ ⌧ ⌫ ⇫ ♥ ♥  ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ۵ 웃 유 ღ  

 ♬ ♩ ♫ ♪ ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ت ☻  ☹ ☿ ♀ ♂

♭ ♮ ♯ ° ø ❢ ❣ ⁇ ‽ ⁈ ¿ ¡ ☼ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽  ☇ 

☈ ⊙ ☉ ℃ ℉ ° ❅ ✺ ϟ ٿ 
  

Cijfers in speciale tekens 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ 
  

Letters in speciale tekens 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ 
  

Copyright en merk symbolen 

™ ℠ © ® ℗ 
  

Sterren en bullets 

⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ 

✡ ★ ✱ ✲ ❂ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❅ ❆ ❈ ❉ ❊ 
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1c. Functie 
 

Dit is het vak onder je naam, waar je invult wat je precies doet en wordt 

‘kopregel’ genoemd. Het is niet de bedoeling dat je hier de bedrijfsnaam 

invult, maar echt wat je functie inhoudt. Als je hier zelf niets invult, dan 

doet LinkedIn het voor je en gebruikt je laatste functie en bedrijf als 

kopregel. Dat levert vaak vreemde titels op!  

Klik op het potloodje, maar waarschijnlijk zit je nog in het uitklapmenu, 

om je titel aan te passen. Je kan maximaal 120 tekens gebruiken, dit is 

inclusief spaties, leestekens en cijfers. Daarna kan je op je mobiel het 

aantal tekens nog aanvullen tot 140. Op een iPhone zelfs 100 tekens 

meer. 

 

Probeer zo duidelijk mogelijk je functie te omschrijven. Dat kan je doen 

door zoveel mogelijk steekwoorden te gebruiken of door het te 

omschrijven. Hou er wel rekening mee dat recruiters zoeken op ‘normale’ 

trefwoorden en zoektermen. Ook mensen, die op jouw naam zoeken op 

Google zien meestal jouw LinkedIn-profiel als eerste zoekregel. Probeer 

niet té origineel te zijn, maar wel onderscheidend! 

Tegenwoordig is het van belang om te denken in zoekmachine-

optimalisatie (SEO: search engine optimalization). Dit betekent simpelweg 

dat Google je hoger plaatst bij zoekopdrachten. Je kan dit bereiken door 

goede trefwoorden of zelfs hele trefzinnen te gebruiken en deze woorden 

zoveel mogelijk terug laten komen binnen je hele profiel. Ik kom hier bij 

de samenvatting op terug. 

Tip: kijk eens op andere concurrerende profielen om jezelf te profileren en 

te onderscheiden. De kopregel is je visitekaartje en wordt als eerste 

gelezen.  
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Als je je profiel wilt bekijken zoals mensen het zien, die geen connecties 

zijn, dan kan je dit aan de rechterbovenkant vinden onder Openbare 

profiel en URL bewerken. 

  

 

Het is ook mogelijk om je profiel als PDF op te slaan. Dit vind je door op 

de ‘Meer’ naast Profielonderdelen te klikken. De PDF wordt dan voorbereid 

en gedownload die linksonder in je computerbeeldscherm te vinden en te 

openen is. 
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1d. Locatie en bedrijfstak 
 

 

In hetzelfde uitklapmenu waar je naam en kopregel invult heb je hier de 

keuze om aan te geven in welke omgeving je woont. Je hebt de keuze om 

heel Nederland (postcode 10000), je wijk of omgeving in te vullen. 

Werkgevers of recruiters zoeken vaak op postcodes om vacatures te 

vervullen.  

 

Daaronder kan je ook je bedrijfstak (branche) kiezen. Klik daarvoor op het 

driehoekje onder bedrijfstak om alle mogelijkheden te zien. Je kan 

scrollen. Bekijk goed welke branche het meest representatief bij je werk 

past, want je kan er maar 1 selecteren. Helaas worden niet alle branches 

genoemd. 

Vergeet niet op te slaan. 
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Stap 2: Contactgegevens 
 
Nu het allereerste begin is ingevuld, gaan we verder om snel gevonden te 

worden. Én belangrijk is: dat je vindbaar en bereikbaar bent!! 
Je contactgegevens zullen uiteindelijk op meerdere plaatsen op je profiel 

zichtbaar zijn. Bij stap 2 wordt de eerste aanzet daartoe gemaakt. 
 

2a. URL 
 

LinkedIn geeft je een unieke link, maar die is niet handig, want daar staan 

een hoop cijfers en letters in die nergens op slaan, zoals bijvoorbeeld:  

https://www.linkedin.com/in/pietje-puk-00373228/nl. Gelukkig kunnen 

we deze URL aanpassen naar een goed herkenbare en professioneel 
uitziende URL, zodat je makkelijk gevonden kan worden. 

Dit doe je door rechts weer op ‘Openbare profiel te klikken.  

   
 

  
 

 
In de rechterkolom zie je nu ‘URL bewerken en Personaliseer de URL van 

uw profiel’. Daaronder zie je de huidige URL met al die cijfers. Klik op het 
potloodje rechts van de URL. Verwijder alle letters, cijfers en tekens na 

www.linkedin.com/in/....... en typ daar zonder spaties je voor- en 
achternaam. Als je beter leesbaar wordt door een spatie tussen voor- en 

achternaam te zetten, doe dat dan vooral. 
Je kan vervolgens je URL aanpassen en opslaan, zodat de link goed 

leesbaar is en er netjes uitziet. 
 

Met een beetje mazzel bestaat die link nog niet. Mocht dat wel het geval 

zijn dan zou je ook je voor- en achternaam kunnen omdraaien. LinkedIn 
geeft direct aan of die mogelijkheid nog vrij is. Als dat ook bezet is, zul je 

creatief moeten gaan denken. Misschien toch een cijfer erachter plaatsen. 
Bedenk wel dat het je persoonlijke profiel is, dus niet je bedrijfsnaam 

invullen. Vervolgens op opslaan klikken en je URL ziet er nu netjes uit. 

http://www.connect-en-co.nl/
https://www.linkedin.com/in/pietje-puk-00373228/nl
http://www.linkedin.com/in/
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Deze URL is handig om op je website, drukwerk, in je e-mail handtekening 
etc. te gebruiken. 

 
Daaronder zie je dat je de zichtbaarheid van je openbare profiel kunt 

aanpassen. Mijn advies is om alles openbaar te zetten en alle hokjes aan 
te vinken en opslaan.  

Je zit namelijk op LinkedIn om gevonden te worden. Zoekmachines 
houden updates van profielen bij. 
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2b. Websites 
 

Om je profiel verder te bewerken, ga je terug door rechts bovenin de 

menubalk te klikken.  

 
In het rechtergedeelte onder de omslagfoto zie je ‘Contactgegevens 

weergeven’ staan. 

  
 

Als je daarop klikt opent een nieuw tabblad en zie je de verschillende 

mogelijkheden die je in kan vullen. Door op het potloodje te klikken kan je 

de gegevens invullen of wijzigen. 
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In het bovenste gedeelte van de contactgegevens, is er ruimte om 3 

websites in te vullen door de URL in te vullen. Klik op het driehoekje 

rechts ervan en je kan een keuze maken tussen Privé, Bedrijfssite, Blog, 

RSS-feed, Portfolio of Ander.   

     

Bij ‘Type (anders)’ kan je zelf invullen op welke URL de website betrekking 

heeft. Daaronder kan je een omschrijving neerzetten. Dit is uiteindelijk te 

zien in je contactgegevens. Kies daarom een duidelijk woord, dat iedereen 

begrijpt. In mijn geval bij mijn bedrijfssite heb ik uitleg gegeven wat het 

inhoudt en bij de andere ‘Facebook’ en ‘Pinterest’ ingevuld. Dit zijn 

hyperlinks geworden naar die betreffende pagina nadat je het hebt 

opgeslagen. Vergeet dat niet te doen! 

De gegevens, die in het vak ‘Contactgegevens’ staan, zijn alleen zichtbaar 

voor je 1ste graads contactpersonen (personen met wie je gelinkt bent). 

Zij kunnen alles zien. De websites en Twitter zijn voor iedereen zichtbaar. 
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2c. Telefoonnummer, adres en emailadres 
 

 
 

Onder de websites in het contactformulier komen je andere 
contactgegevens. Het is belangrijk om deze gegevens in te vullen waar je 

goed op bereikbaar bent.  

Hier kun je je telefoonnummer invoeren. Dit is een extra optie, wanneer je 

je niet meer via je e-mailadres zou kunnen aanmelden. Ik adviseer je om 

dit in te vullen, want het komt maar al te vaak voor dat een e-mailadres is 

opgeheven en er geen 2de e-mailadres is. 

 

Zodra je dit invult, vraagt LinkedIn om je wachtwoord en stuurt daarna 

een verificatiecode naar je mobiele nummer dat je hebt ingevuld. Dit 

nummer vul je op deze pagina in en het telefoonnummer is toegevoegd. 

Als je meer telefoonnummers wilt toevoegen, dan volgt dezelfde 

procedure. Maak dan 1 telefoonnummer primair door erop te klikken en je 

wachtwoord in te vullen. 

Ga via ‘Terug naar LinkedIn’ (rechtsboven) weer terug naar je 

contactgegevens als hierboven beschreven. 

Als je het toch later wilt doen, kan dat via ‘Contactgegevens’. Om je 

telefoonnummer bij je contactgegevens toe te voegen klik je op het 
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potloodje. Vul hier je telefoonnummer in met het landennummer van 

Nederland +31 (zie voorbeeld). Je kan vervolgens kiezen tussen Thuis, 

Werk of Mobiel. 

 

Hetzelfde geldt voor je adres door weer op het potloodje. Vul daar je 

eigen woonplaats of postcode in. Dus niet je werkadres. Recruiters of 

opdrachtgevers willen liever weten in welke gemeente je woont om te zien 

of je ver weg woont van hun vacature. Ik adviseer je om niet je volledige 

huisadres te vermelden. En weer opslaan. 

 

 
Om je emailadres te wijzigen, klik je op de link. Je komt dan op je account 

(Instellingen)pagina terecht. Dit is de enige manier om je e-mailadres aan 
te passen. Je hebt dan meteen ook de mogelijkheid om je ‘primaire’ 

mailadres in te stellen. Het is raadzaam om meer dan 1 emailadres in te 
vullen. Deze zijn niet zichtbaar voor je connecties, maar zijn een veiligheid 

voor jezelf. Voorkeur heeft je zakelijke e-mailadres boven je privé e-
mailadres.  

Mocht je van e-mailadres veranderen door ergens anders te gaan werken 
en/of het mailadres wordt opgeheven, dan zou je niet meer in je LinkedIn 

profiel kunnen komen. Door een 2de mailadres toe te voegen kan je dit 
probleem ondervangen. 

 

Na het invullen van het e-mailadres, ontvang je in die inbox een e-mail 

van LinkedIn om te bevestigen dat jij inderdaad dat account beheert. Dit 

krijg je ook als je van primair e-mailadres wijzigt. Als je klaar bent, klik je 

op ‘sluiten’. 
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2d. Twitter en Skype 
 

Als je een Twitter-account hebt of meerdere zelfs, dan kan je onder 

Instellingen en Privacy in je Account onder het kopje Partners en Services 

je Twitter-account koppelen aan je LinkedIn profiel.  

 

 

Vul je gebruikersnaam in van Twitter, vink de zichtbaarheid van account 

aan. Na ‘Wijzigingen opslaan’ verschijnt het onderstaande scherm en vul 

je je wachtwoord in en druk je op ‘Aanmelden’. 
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Onder Twitter bij ‘Contactgegevens’ staat het kopje IM: Instant 
Messaging. Als je hierop klikt, zie je in het uitklapmenu verschillende 

manieren om direct benaderd te kunnen worden. Maak een keuze op welk 
van deze platformen je aanwezig bent. Voor mij is dat Skype.  

 

  
Wanneer je een keuze hebt gemaakt, vul je erachter je gebruikersnaam 

in. Er is de mogelijkheid om 3 verschillende IM’s te kiezen. 

En je eindigt met opslaan.  
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Stap 3: Profiel onderdelen 

3a. Samenvatting 
 

Onder je ‘Kop profiel’ staat je ‘Samenvatting’, aan te passen in hetzelfde 

uitklapmenu van profiel. Dit gedeelte is een zeer belangrijk onderdeel van 

je gehele profiel. Hier kan je jezelf volledig presenteren, onderscheiden 

van anderen en positioneren. Er staan 2000 tekens tot je beschikking. Dit 

is inclusief spaties, cijfers, leestekens etc.  

Alleen de eerste 3 regels (±300 tekens) zijn direct zichtbaar voor 

iedereen. Het is dus belangrijk dat je daar meteen een pakkende 

binnenkomer of quote schrijft en je contactgegevens. Dat werkt 

drempelverlagend. Als men meer wil lezen moet men ‘Meer weergeven’ 

aanklikken. 

 

In de oude lay-out was het aan te bevelen om de samenvatting gewoon in 

een Word-document te schrijven, want LinkedIn kende geen opmaak en 

telde geen tekens. Sinds kort is LinkedIn compatibel met Microsoft 

(Word), waardoor het werkt als een Word-document. Wanneer je met 

opsommingstekens of andersoortige bulletpoints wilt werken, kan je dat 

later wel kopiëren en plakken vanuit Word in LinkedIn. Als je toch direct in 

LinkedIn wilt schrijven, dan kun je de bonus met de lijst van verschillende 

tekens en symbolen hiervoor gebruiken (zie pagina 13). 

Nu het inhoudelijke gedeelte van de ‘Samenvatting’. Om te beginnen een 

paar handige tips: 

- Schrijf je samenvatting altijd in de ‘ik’-vorm. Het gaat over jou, wie 

je bent, wat je doet of gedaan hebt. 

- Schrijf voor je doelgroep. Praat in hun taal tegen ze, over hun 

probleem waarmee jij ze kan helpen. 

- Zoek trefwoorden en trefzinnen waar ik het in het begin over had 

(bij 1c. Functie) en gebruik die weer in je samenvatting. 
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Hoe bouw je je samenvatting op: 

. Zorg dat je 1ste 2 regels pakkend zijn en dat je contactgegevens 

zichtbaar zijn. 

. Stel je kort voor: wat doe je en voor wie. 

. Benoem het probleem waar je doelgroep mee worstelt. 

. Leg uit aan de hand van je (werk)ervaring, opleiding, resultaten, 

expertise, achtergrond waarom je hen zo goed kan helpen. Zaken die dit 

versterken benoemen. 

. Wie ben jij: wat zijn je karaktereigenschappen, die jou onderscheiden 

van anderen, je kwaliteiten. Waarom doe je wat je doet op die manier. 

. Je specialismen in je werk. Je kan hier volstaan met trefwoorden, een 

opsomming van je specialiteiten en kernwaarden. 

. Eindig met een call-to-action. Je mag best reclame maken. Een wervend 

verhaal over je bedrijf, een gratis weggever (hyperlink naar je website), 

een netwerkgesprek etc. 

. Contactgegevens: deze zijn voor iedereen zichtbaar, waardoor je beter 

vindbaar en bereikbaar bent. Maak het voor mensen makkelijk en 

laagdrempelig. Vermeld in ieder geval je e-mailadres, telefoonnummer en 

eventueel je website.  

Klik op opslaan voor je verder gaat. 

 

Deze afbeelding staat onder je samenvatting, maar dat behandel ik later 

onder 3f. Media.  

 
  

http://www.connect-en-co.nl/


 
 

Marjolijn Cohen www.connect-en-co.nl  
 

3b. Ervaring 
 
Met ervaring wordt je werkervaring bedoeld. Op een andere plek in je 

LinkedIn profiel kan je vrijwilligerswerk kwijt. 

Om je werkervaring in te vullen is het handig om in de voorbereiding 

zowel de data van indiensttreding als de beëindiging van het 

dienstverband bij de hand te hebben en de functietitels en de 

verschillende bedrijven waar je voor gewerkt hebt.  

 

Linksonder je omslagfoto zie je ‘Profielonderdeel toevoegen’. Kies eerst 

‘Achtergrond’ en vervolgens ‘Werkervaring’ en ga er met je muis op staan 

en klik op      . Er opent een nieuw veld. Voor iedere functie, maak je een 

nieuwe aan door op       te klikken. 
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Begin met het invullen van de bedrijfsnaam. Het is van belang dat je de 

juiste naam precies invult. Het kan namelijk zijn dat het bedrijf een 

LinkedIn Bedrijfspagina heeft. Dit is een ander soort profiel en daar ga ik 

nu niet verder op in. 
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Het voordeel hiervan is dat het logo van het bedrijf achter de 

bedrijfsnaam komt te staan, zodra je het opslaat (in eerste instantie niet 

te zien). Alleen als een bedrijf een LinkedIn profiel heeft, verschijnt het 

logo. Dit geeft je profiel meer kleur en aanzien en in één oogopslag maken 

mensen de vertaalslag naar professionaliteit. 

Titel staat voor je functietitel en is het volgende veld dat je invult. Dit is 

interessant voor recruiters en werkgevers, omdat die vaak op functie 

zoeken. 

Met locatie wordt gevraagd naar waar de werkplek/kantoor/vestiging zich 

bevindt. Zeker als een bedrijf meerdere vestigingen heeft met 

verschillende expertises kan dat van belang zijn. 

Daaronder bij periode klik je op ‘Van’ en zie je in het uitklapmenu de 

maanden van het jaar en de jaren. Selecteer de juiste maand en vul 

ernaast het startjaar in. Het werkt hetzelfde voor de einddatum ‘Tot’.  

Als dit je huidige werkpositie is, dan vink je in plaats van een einddatum 

te kiezen eronder het hokje aan ‘Hier werk ik momenteel’. Het veld 

verandert in ‘heden’. 
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Vervolgens kan je de Bedrijfstak selecteren van je kantoor. Dat is een 

uitklapmenu. Helaas staan daar niet alle branches in vermeld (wel veel), 

maar kies de voor jou meest relevante uit en selecteer die. En vergeet 

niet op te slaan. 
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Daaronder heb je de mogelijkheid om je ‘Kopregel bijwerken’ aan te 

passen. Zet dit vinkje uit anders neemt LinkedIn deze laatste functie over 

in je kopregel in je profiel bovenaan. Dat wil je zeker niet! LinkedIn 

schrijft namelijk ‘titel bij bedrijf’ (zie afbeelding hieronder). Wijzig de 

kopregel terug naar wat je eerder had geschreven, want dat had je voor 

de SEO al uitgezocht. Onder het blokje staat je vorige kopregel als 

voorbeeld. 

 

Tip: Het kan natuurlijk zo zijn dat je meerdere huidige functies hebt op dit 

moment. Bedenk dan goed welke je bovenaan zet. LinkedIn laat namelijk, 

maar één functie zien in je verkorte profiel (kopregel). Kies daarom de 

voor jou meest relevante bovenaan! LinkedIn sorteert de functies op 

datum. 

Als laatste invulveld is de ‘Omschrijving’. Denk hier zorgvuldig over na, 

want hier beschrijf je uitgebreid wat je functie inhoudelijk behelst. Probeer 

zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn, zodat je werkniveau helder is voor 

de lezer. Omschrijf je doelstellingen, je behaalde resultaten, je 

nevenactiviteiten binnen het bedrijf, indien van belang. Je kan denken aan 

Ondernemersraad, Medezeggenschapsraad, Personeelsvereniging etc.  

Daarna weer opslaan!! 

Voor een andere functie, begin je van voren af aan met      .     
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3c. Opleiding 
 

Linksonder je omslagfoto zie je ‘Profielonderdeel toevoegen’. Kies eerst 

‘Achtergrond’ en vervolgens ‘Opleiding en ga er met je muis op staan en 

klik op     . Er opent een nieuw veld. Voor iedere opleiding, maak je een 

nieuwe aan door op       te klikken. 

Cursussen vallen niet onder opleiding, maar is een apart in te vullen 

categorie, die onder ‘Prestaties’ gerangschikt zijn. Houd daar dus rekening 

mee. 
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Vul je relevante opleidingen in. Per opleiding een nieuwe opleiding 

toevoegen. Begin bovenaan met je ‘Onderwijsinstelling’ in te voeren. 

Neem de beschrijving zoals die in LinkedIn bekend is om het logo toe te 

voegen. Als die instelling inmiddels een andere naam heeft gekregen of 

gefuseerd is, dan klik je die toch aan. In de beschrijving kan je dan de 

vroegere naam noemen. Als de school niet bekend is op LinkedIn zal je 

geen logo aantreffen (helaas). 

Het is verstandig om je hoogst genoten opleiding te melden (wel of niet 

behaald). 

De behaalde titelgraad is bijvoorbeeld drs., ing. Of wat relevant is hier. 

De studierichting is wat je aan de onderwijsinstelling gevolgd hebt. 

Een cijfer kan je invullen, maar is niet nodig. Alleen als het relevant is. 

Bij het veld ‘Activiteiten en verenigingen’ kan je laten zien waarmee je 

naast je studie actief bent geweest. Noteer hier dingen, die van belang 

kunnen zijn of voor je functie versterkend kunnen werken, zoals 

bestuursfuncties binnen een vereniging. 
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De studieperiode spreekt vanzelf hoe in te vullen.  

In de Omschrijving kan je meer verdieping aangeven, wat de studie 

omvat heeft. Omschrijvingen van je opleiding kunnen details bevatten 

over je studie, zodat gebruikers die je profiel bekijken een beter idee 

kunnen krijgen van je achtergrond, specialismen en ervaring. 

Bij ‘Activiteiten en verenigingen’ geeft LinkedIn voorbeelden om je op 

ideeën te brengen, mocht je moeite hebben met het bedenken ervan.  

 

Per opleiding je ingevulde gegevens opslaan.  
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3d. Aanbevelingen 
 
Aanbevelingen zijn geschreven referenties van mensen die met je hebben 

gewerkt. Dit kan geweest zijn als klant, (oud)collega, leidinggevende of 
opleiding gerelateerd. Het is niet verstandig om familie of vrienden om 

een aanbeveling te vragen, waar je niet mee gewerkt hebt.  
Aanbevelingen zijn de bevestiging dat je goed bent in wat je doet. Het 

maakt je social proof! Vakgenoten en/of klanten die je werk erkennen, 

zorgen ervoor dat je opvalt bij recruiters. Het komt ook de 
geloofwaardigheid van je profiel ten goede. Aanbevelingen zullen te zien 

zijn in het onderdeel ‘Aanbevelingen’ van je profiel (maar niet op het 
openbare profiel dat mensen, die niet lid zijn van LinkedIn te zien 

krijgen). 
 

Je kan op 2 manieren om een aanbeveling vragen: 

I. Je kunt je 1ste graads-connecties vragen een aanbeveling over je werk 

te schrijven. Deze kun je vervolgens tonen op je profiel: 

Je vraagt een aanbeveling aan vanuit de profielpagina van een1ste graads-

connectie: 

1. Ga naar de profielpagina van de connectie. 

2. Klik boven in het profiel op het pictogram Meer. 
3. Selecteer Om een aanbeveling vragen. 

4. Vul de velden Relatie en Functie op dat moment van het pop-

upvenster voor aanbevelingen in en klik op Volgende. 
5. Je kan de tekst in het berichtveld bewerken en vervolgens 

op Verzenden klikken.  

Gebruik NOOIT de standaard tekst van LinkedIn zoals hieronder 

staat, maar maak het altijd persoonlijk. Vraag bijvoorbeeld hoe de 

situatie was voor, tijdens en na jullie samenwerking en waar het in 

heeft geresulteerd. 
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II. Een aanbeveling aanvragen vanuit het gedeelte Aanbevelingen op je 

eigen profielpagina. Dit gedeelte wordt echter alleen weergegeven als je 
een aanbeveling geeft of ontvangt die niet verborgen is. 

1. Klik bovenaan je LinkedIn-homepagina op het pictogram  Ik. 

2. Selecteer Profiel weergeven. 
3. Ga naar het gedeelte Aanbevelingen en klik op Om een 

aanbeveling vragen. 
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4. Typ de naam van de connectie die je om een aanbeveling wilt 
vragen in het veld Aan wie wilt u het vragen? De connectie popt 

op. 

5. Selecteer de naam in het keuzemenu dat verschijnt. 

6. Vul de velden Relatie en Functie op dat moment van het pop-
upvenster voor aanbevelingen in en klik op Volgende. 

7. Je kan de tekst in het berichtveld bewerken en vervolgens 
op Verzenden klikken. 
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Gebruik NOOIT de standaard tekst van LinkedIn zoals hieronder staat, 

maar maak het altijd persoonlijk. Vraag bijvoorbeeld hoe de situatie was 

voor, tijdens en na jullie samenwerking en waar het in heeft geresulteerd. 

Per keer kan je maximaal drie aanbevelingen aanvragen. Er is geen 
maximum voor het totaal aantal aanbevelingen dat je kan aanvragen of 

ontvangen. 
 

Wanneer je een aanbeveling terugkrijgt, heb je altijd de mogelijkheid om 
nog een wijziging te vragen voor je de aanbeveling aan je LinkedIn profiel 

toevoegt. Ofwel inhoudelijk of omdat er een typefout in staat. Selecteer 
‘Herziening aanvragen’ en geef aan wat je graag gewijzigd zou zien. 
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Je kan de aanbevelingen altijd beheren door op het potloodje te klikken: 
 

 
 
 

De volgorde van je aanbevelingen kan je niet beheren.  
 

Uiteraard is het ook goed om jezelf zichtbaar te maken door een 
aanbeveling te geven aan 1ste graads-connecties. Dit kan je via hun eigen 

profiel doen op dezelfde manier als wanneer je er zelf om vraagt. 
Selecteer dan ‘aanbevelen’. 
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De rest werkt hetzelfde als voorgaande om een aanbeveling vragen. 
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3f. Media 
 

Onderaan je samenvatting (en bij de andere profiel onderdelen) heb je 

verschillende items, die je kan toevoegen. Je kan afbeeldingen, 

documenten, presentaties of video’s vanaf je computer uploaden. Of je 

kan een link (URL) van een andere website toevoegen. Het linkje moet wel 

openbaar zijn. 
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Vervolgens krijg je de mogelijkheid om een titel toe te voegen en eronder 

een omschrijving, waar het overgaat. En klik op toepassen! 

 

Het voordeel is dat je de specifieke link naar bijvoorbeeld een blog op je 

website kan toevoegen. Helaas is de link niet klikbaar. 
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Resultaat 

 
Als je deze 3 (uitgebreide) stappen hebt gevolgd, dan heb je in ieder 
geval het volgende bereikt: 

1. Je wordt nu gevonden op je LinkedIn profiel (compleet profiel)  

2. Je wordt nu ook buiten je LinkedIn-netwerk gevonden (URL)  

3. Je hebt ervoor gezorgd dat ze voor je kiezen (kopregel)    

4. Google waardeert je hoger (SEO, trefwoorden/zinnen)   

5. Je connecties zien je profiel (profiel updates nee > ja)    

6. Je hebt je profiel social proof gemaakt (aanbevelingen)   

7. Je bent bereikbaar (contactgegevens)      

 

 

Hoe nu verder 
 

Je hebt nu de meest belangrijke stappen gezet om een professioneel 

LinkedIn profiel te creëren, maar het kan natuurlijk altijd beter, mooier, 

professioneler. Dit was een goede basis en super dat je tot dusver alle 

stappen hebt kunnen volgen en kunnen maken. 

Hieronder zie je dat er nog meer stappen te gaan zijn. Je hebt nu een 

profiel op LinkedIn, maar wat ga je er mee doen? Wat zijn de 

mogelijkheden van LinkedIn? Waarom is iedereen er zo enthousiast over? 

Hoe haal je business uit LinkedIn? Hoe zorg je dat je steeds weer opnieuw 

gevonden wordt? Wat zijn groepen? Waarom zijn groepen nuttig? Waarom 

moet ik bedrijven volgen? Wat is een bedrijfspagina? Heb ik die nodig? 

Wat is Pulse? Wat zijn Showpagina’s?  

Allemaal verschillende manieren om je netwerk te laten groeien, nog beter 

zichtbaar en vindbaar te worden en hoe je van connecties klanten maakt 

en zo meer omzet realiseert. Hoe zorg je dat jíj gevonden wordt voor die 

ideale baan? Al deze vragen komen aan bod in mijn uitgebreide versie, 

dat binnenkort beschikbaar zal zijn! 
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In de uitgebreidere handleiding voor LinkedIn ga ik verder in op: 

 

Stap 4: Instellingen 
a. Foto 

b. Profiel 

c. Netwerkactiviteiten 
d. Updates 

e. Beveiliging 
f. Activiteitenknop 

Stap 5: Netwerken 
a. Actief zoeken 

b. Uitnodigen 
c. Vaardigheden en onderschrijvingen 

d. Groepen 
e. Bedrijven volgen 

f. Updates 
g. Social Selling Index 

Stap 6: Bedrijfspagina 
a. Opzet 

b. Pulse 

c. Showpage 
En nog veel meer ......... 

 

Allemaal vragen waar ik je mee kan helpen. Een groot deel ervan zal 

behandeld worden in de uitgebreidere digitale handleiding voor LinkedIn, 

die binnenkort zal verschijnen. Het is ook mogelijk een digitale LinkedIn-

scan aan te vragen. Ik geef je persoonlijk schriftelijk advies over je 

LinkedIn profiel op 10 elementen.  

 

 

Mocht je echter liever meer verdieping in de materie willen, een 

workshop met een groep of 1-op-1 begeleiding krijgen, dan is dat ook 

mogelijk. Stuur mij een mail (info@connect-en-co.nl) wanneer je interesse 

hebt in een workshop over LinkedIn. Dan houd ik je graag op de hoogte 

wanneer deze zal plaatsvinden en dan krijg je een kortingscode.  

Volg mij in ieder geval ook op Facebook voor tips & tricks: 

https://www.facebook.com/Connectenco/  

  

Meer informatie 
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Contact 
 

Connect-en-co verzorgt en ontwikkelt trainingen (interne en externe 
bedrijfspresentaties), workshops in groepsverband, op maat of 1-op-1 op 

het gebied van social mediastrategie met als speerpunten: LinkedIn, 
Facebook, Pinterest. 

 
Je kan contact met mij op te nemen om meer te weten te komen wat 

Connect-en-co voor je kan betekenen door me te: 
Mailen: info@connect-en-co.nl  

Bellen: 06 426 811 36 
Whatsappen: 06 426 811 36 

Website: via het contactformulier https://www.connect-en-co.nl/contact/    
 

Graag tot ziens of horens! 
Sociale groet van Marjolijn Cohen 
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