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Voor je ligt het boekje “Hoe zet ik LinkedIn effectief in”. Een boekje dat jou als medewerker van  
Faber Halbertsma Group verder kan helpen in het begrijpen en effectief gebruiken van LinkedIn. 

Dit boekje is speciaal ontwikkeld voor ons bedrijf, omdat wij het belangrijk vinden dat wij als  
organisatie een professionele, authentieke en toegankelijke uitstraling hebben. Dat kunnen we niet 
alleen. Daar hebben we jou als medewerker én ambassadeur van Faber Halbertsma Group voor 
nodig. Jij bent als medewerker namelijk het gezicht van onze organisatie. Of je nu accountmanager 
bent, HR-adviseur of productiemedewerker. 

LinkedIn is hét B2B platform waar wij al geruime tijd actief op zijn. Het is een prachtige plek om  
ons bedrijf en de kennis die wij in huis hebben te presenteren aan de wereld. Uiteraard is jouw  
LinkedIn-profiel	van	jou.	Jij	bepaalt	wat	je	met	je	profiel	doet.	Zie	dit	boekje	vooral	als	kans	om	
LinkedIn op een goede en slimme manier te gebruiken. 

Stap voor stap nemen we je mee in de wereld van LinkedIn. Pak er uit wat je nodig hebt, ga ermee 
aan de slag en kijk wat het platform voor jou en ons bedrijf kan doen. En ja, dat mag onder werktijd!

Vriendelijke groet,
Ingrid Faber
CEO Faber Halbertsma Group

Voorwoord
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“IN”TRODUCTIE
Wat is LinkedIn?
LinkedIn is het grootste professionele sociale netwerk met meer dan 645 miljoen leden uit de 
hele wereld. Je kunt er als persoon een profiel aanmaken en hier je werkervaring, opleidingen 
etc. invullen. Daarnaast kun je je verbinden met anderen en zo je netwerk opbouwen.
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1.1 De ontwikkeling van het platform
LinkedIn	is	officieel	gelanceerd	op	5	mei	2003.	LinkedIn	had	toen	vooral	de	focus	op	vacatures	en	het	 
verbinden van vraag en aanbod. We zien steeds meer dat LinkedIn een kennisplatform aan het worden is.  
Je kunt namelijk ook zelf content delen met jouw netwerk. Maar je kunt ook heel veel interessante  
informatie van anderen terugvinden van over de hele wereld. 

1.2 Hoeveel wordt LinkedIn gebruikt?
Het aantal LinkedIn-leden groeit nog steeds. In de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) zit  
momenteel de grootste groei. In de landen waar wij vertegenwoordigd zijn, zijn dit de aantallen leden: 

1.3 Bedrijfspagina’s
Bedrijven hebben ook de mogelijkheid om zichzelf te presenteren met een zogeheten Company Page.  
Personen kunnen deze bedrijfspagina’s dan weer volgen. Faber Halbertsma Group heeft company pages 
opgericht voor alle bedrijfsonderdelen. Hiermee kunnen we naamsbekendheid opbouwen en houden wij  
onze volgers op de hoogte van ontwikkelingen en relevant nieuws binnen en buiten de organisatie. 

1.3.1 Volg jij onze pagina’s al?
Als	je	onze	pagina	volgt,	krijg	je	onze	updates	ook	in	je	timeline	te	zien.	Zo	zoek	je	onze	bedrijfspagina’s	op.	
Bovenin je scherm vind je een zoekbalk:
 

Typ hier de naam van ons bedrijf of een van de dochterondernemingen in. Je ziet onze pagina al naar boven 
komen. Klik vervolgens op het groene logo. 
 

Als je op onze bedrijfspagina bent, zie je aan de linkerkant een blauwe knop met “+Volgen”. Deze knop zie je 
alleen als je ons nog niet volgt. Klik op de knop en je krijgt nu automatisch updates te zien in je tijdlijn als we 
die plaatsen. 
 

“IN”troductie
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Land Aantal LinkedIn leden

Nederland 7 miljoen

België 3 miljoen

Frankrijk 17 miljoen

Spanje 11 miljoen

Portugal 2 miljoen

Verenigd Koninkrijk 26 miljoen

Ierland 1 miljoen

Duitsland,	Oostenrijk,	Zwitserland 12 miljoen

Italië 12 miljoen

Polen 3 miljoen

De missie van LinkedIn is eenvoudig: professionals van over de hele wereld met elkaar  
in contact te brengen, zodat ze productiever en succesvoller kunnen zijn.
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37% van de vacatures op de Linkedin is uniek; ze staan alleen op LinkedIn

1.3.2 Gerelateerde bedrijfspagina’s
De volgende bedrijfsonderdelen hebben een eigen bedrijfspagina, die je allemaal kunt volgen. Je vindt  
ze eenvoudig via de zoekbalk, óf via gerelateerde pagina’s aan de rechterkant van de bedrijfspagina van  
Faber Halbertsma Group.

1.4 LinkedIn als leadgenerator
Onze (potentiële) klanten en relaties kunnen wij via de bedrijfspagina en via al onze persoonlijke netwerken 
bereiken met relevante content. Dat helpt mee voor de naamsbekendheid, het vervullen van vacatures, maar 
ook in het aankoop- en beslissingstraject. Wist je dat LinkedIn een van de grootste B2B leadgenerators is?  
Op LinkedIn bevinden zich namelijk veel senior managers én beslissers.
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Bron afbeelding https://business.linkedin.com/marketing-solutions/audience 

Dagelijks gebruik
Ieder	jaar	wordt	door	Newcom	het	dagelijks	gebruik	van	LinkedIn	onderzocht.	Ze	vragen	aan	een	 
representatieve groep óf en hoe vaak ze LinkedIn gebruiken. Je ziet in de afgelopen jaren dat het gebruik 
ervan enorm toeneemt. Dit kun je ook mooi zien in dit overzichtje. 

LinkedIn geeft ook aan dat dat men steeds meer tijd besteedt op het platform. Dit is ook logisch als je ziet 
hoeveel interessante content door steeds meer mensen gedeeld wordt. Daarnaast wordt momenteel enorm 
geïnvesteerd in nieuwe functionaliteiten en toepassingen, die uniek zijn voor een B2B platform. In december 
2016 heeft Microsoft het bedrijf overgenomen. Dit merk je goed door de hoeveelheid updates en verbeteringen  
die momenteel worden doorgevoerd. 

Bron afbeelding: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/audience 

Bron LinkedIn: Cijfers wereldwijd, januari 2019

LinkedIn in cijfers

LinkedIn
Online News Sites

Twitter
Facebook

Googie+

91%

29%

64%

27%

16%

LinkedIn is het #1 kanaal om inhoud  
te verspreiden
B2B-marketeers die verschillende sociale media-
sites gebruiken om inhoud te verspreiden:

LinkedIn beschouwd B2B als het meest effectief voor leadgeneratie
Tachtig procent van social media B2B-leads komt via LinkedIn.

Leidinggevenden waarderen LinkedIn hoog in waarde van hun social marketing-initiatieven
LinkedIn is de nummer één keuze uit professioneel relevante inhoud.

LinkedIn genereert meer verkeer naar  
B2B-blogs en sites
Negentig procent van het sociale verkeer wordt  
gegenereerd door de grote drie netwerken,  
waarvan de helft afkomstig was van LinkedIn.

94%

77%

89%

77%

61%

0,21%

80,33%

6,73%

12,73%

overig

Elke seconde komen er in de hele wereld 2 gebruikers bij

2017 2018 2019

Het aantal personen dat aangeeft LinkedIn te gebruiken 4,3 mljn. 4,4 mljn. 4,6 mljn.*

Het aantal personen dat aangeeft LinkedIn dagelijks te gebruiken 400.000 513.000 611.000**

*Een toename in 2019, ten opzichte van 2018 van 6%
**Een toename in 2019, ten opzichte van 2018 van 19%
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1.5 Mag ik LinkedIn onder werktijd gebruiken?
Ja! Dat mag. Wij vinden het belangrijk dat jij weet hoe LinkedIn werkt, wat het voor jezelf kan betekenen,  
maar ook voor ons bedrijf. Natuurlijk is het niet oké als je gaat zoeken naar een andere baan onder werktijd, 
maar als jij een vacature of bericht van onze organisatie wilt promoten of delen, heel graag zelfs! En geef 
daar dan vooral je eigen draai aan. Hoe authentieker, hoe beter. Laat zien waar je mee bezig bent, waar jij 
kennis over hebt, wat je bereikt hebt en met welke samenwerkingspartners je dit doet. 

1.6 De opbouw van dit boekje
We beginnen bij de eerste stap, en dat is een heel belangrijke stap. In hoofdstuk 2 vind je namelijk alles over 
jouw	persoonlijke	profiel.	We	gaan	stap	voor	stap	door	het	profiel	en	de	mogelijkheden	per	onderdeel	heen.	

In hoofdstuk 3 vind je alles over Social Selling terug. Wat is het? En hoe sta jij er zelf voor als het om Social 
Selling	gaat?	Zo	lees	je	ook	alles	terug	over	je	eigen	Social	Selling	Index.

In hoofdstuk 4 gaat het over je netwerk. Met wie zou je allemaal kunnen linken en hoe doe je dat?  
Hoe je content kunt delen vanuit onze bedrijfspagina, maar ook vanuit andere bronnen, laten we je zien  
in hoofdstuk 5. Tenslotte laten we je ook zien hoe je zelf content kunt maken in hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 7 is een verzameling van een aantal verschillende onderwerpen, zoals welke acties je kunt  
prioriteren om de tijd die je op LinkedIn besteedt effectief te gebruiken. Ook hebben we het over een  
aantal handige persoonlijke instellingen. Kortom: een compleet naslagwerk, voor het dagelijks gebruik  
van LinkedIn. 

People spend time on Facebook, people invest time on LinkedIn

8 /  Hoe zet ik LinkedIn effectief in?

< terug naar inhoud



Jouw persoonlijke profiel is een plek waar je jezelf, je carrière en je opleidingen kunt presenteren. Het is ook 
dé plek waar je jezelf bij je doelgroep kunt presenteren als dé oplossing voor hun zakelijke uitdagingen. 
Zorg er dus voor dat jouw eerste online indruk goed is. Als je een account hebt kun je eenvoudig verbinden 
met anderen en zo je netwerk opbouwen.

JOUW PERSOONLIJKE 
PROFIEL
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Het begint allemaal met een goed opgesteld LinkedIn-profiel. Hoe haal je er het meeste uit? 
Volg deze stappen.

2.1  Hoe maak ik een LinkedIn-account aan?
Heb	je	nog	geen	LinkedIn-profiel?	

Ga dan naar  
https://www.linkedin.com/  
en klik op “Lid worden”. 
 
Vul het e-mailadres in waar-
mee je straks gaat inloggen 
en kies een sterk wachtwoord. 
Hierna kom je stapsgewijs bij 
een aantal invulvelden om je 
profiel	compleet	te	maken.	 
Deze onderwerpen  
behandelen we hieronder. 

2.2 Optimaal je profiel inrichten
Je kunt gemakkelijk wijzigingen aanbrengen in je profiel door op het pennetje       te klikken. 

We gaan nu uit van een desktopapplicatie. Sommige aanpassingen kun je ook via de app doen.

2.3 Jouw profielfoto
Verreweg	het	belangrijkste	onderdeel	van	je	profiel.	Met	een	goede	profielfoto	maak	jij	de	juiste	eerste	indruk.	
Gebruik	een	foto	die	bij	je	past,	en	die	professioneel	oogt.	Daarnaast	heb	je	mét	een	goede	profielfoto	meer	
kans	dat	men	je	uitnodiging	accepteert.	Een	aantal	tips	voor	de	keuze	van	een	profielfoto:

•	 Gebruik	een	professionele	foto	waar	jij	alleen	op	staat,	en	zeker	geen	selfie.
• Gebruik een foto die recent is, herkennen anderen je er direct op?
• Gebruik een foto die ingezoomd is op je gezicht, kijk recht in de camera en lach.
• Gebruik een foto met een rustige achtergrond.

Jouw persoonlijke profiel

Mensen met een profielfoto krijgen 21x meer profielbezoeken en 9x meer connectieverzoeken  
dan mensen zonder profielfoto

02  
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2.3.1 Maak je profielfoto zichtbaar voor anderen
Zorg	er	ook	voor	dat	anderen	jouw	profielfoto	kunnen	zien.	Check	bij	de	instellingen	van	je	foto	of	hij	 
zichtbaar is voor mensen buiten je netwerk. Dit helpt je om eerder uitnodigingen geaccepteerd te krijgen, 
maar	ook	als	je	content	deelt	en	deze	buiten	je	netwerk	verspreid	wordt.	Wel	zo	fijn	dat	er	dan	een	gezicht	 
bij staat. Je gaat naar de instellingen door op de foto te klikken. Kies dan voor minimaal “Uw netwerk”.  
Dit zijn jouw connecties, maar ook mensen die tot 3 stappen van jou verwijderd zijn. 

STAP 1

Klik op het pennetje dat je rechtsboven ziet staan.
 

STAP 2

Je ziet nu het volgende scherm. Klik op het pennetje dat naast je foto staat.
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STAP 3

Stel in.
 

Je kunt hier je foto bijvoorbeeld  
inzoomen,	bijsnijden	of	een	filter	 
toepassen. Rechtsonder zie je de 
mogelijkheid om de zichtbaarheid van je 
profielfoto	in	te	stellen.	Als	je	op	het	oogje	
klikt, krijg je de opties te zien.  
Kies minimaal voor “Uw Netwerk”.  
Vergeet niet op “Toepassen” te klikken. 
 

2.4 Jouw achtergrondfoto
Met	een	achtergrondfoto	maak	je	een	professionele	indruk.	Kies	een	afbeelding	die	aansluit	op	je	profiel	 
en benut de ruimte optimaal. Je kunt denken aan een liggende afbeelding of foto die jouw vaardigheden 
onderstreept. Het kan ook een knipoog zijn naar jouw persoonlijkheid of een verwijzing naar het bedrijf  
waar je voor werkt. Een aantal tips voor de keuze van een achtergrondfoto:

• Gebruik een achtergrondfoto die zowel op mobiel als op desktop goed oogt.
• Gebruik een rustige afbeelding, waar niet teveel informatie in staat.
•	 	Zorg	ervoor	dat	de	boodschap	die	je	met	het	beeld	wilt	overbrengen	ook	 

terugkomt	in	andere	onderdelen	van	je	profiel.
• Het ideale formaat is 1584 x 396 pixels.

Je achtergrondfoto pas je als volgt aan: 

STAP 1

Klik op het pennetje dat je rechtsboven ziet staan.
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STAP 2

Klik op het pennetje dat in je achtergrondfoto staat.

STAP 3

Stel in. Klik op toepassen.

Je kunt hier een liggende afbeelding uploaden, recht zetten en schalen. 
Vergeet niet op “Toepassen” te klikken. 
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2.5 Jouw kopregel
Standaard wordt je functietitel in de kopregel weergegeven. Wat veel mensen niet weten is dat je deze  
regel	zelf	kunt	aanpassen.	Met	je	profiel-	en	achtergrondfoto	is	dit	een	van	de	meest	in	het	oog	springende	
elementen	van	je	profiel.	Je	hebt	tot	120	tekens	om	hier	meer	te	vertellen,	en	aandacht	te	vestigen	op	 
jouw	profiel.

Probeer hier jezelf te omschrijven in één zin. Wie ben jij als professional? Wat is jouw kracht? Wat is jouw 
kwaliteit?	Waar	sta	je	voor?	En	als	laatste:	wat	heb	jij	te	bieden	aan	jouw	doelgroep	of	profielbezoekers?	 
Het is vaak moeilijk om hier iets in één zin te vertellen. Begin dan met je functienaam en bedrijfsnaam en  
zet hier een aantal vaardigheden bij. Hieronder vind je een aantal voorbeelden ter inspiratie:

•  Technische dienst. Ondersteuning van onderhoud, inspectie, veiligheid en planning, 
•  Brede ervaring in administratieve en commerciële functies in internationale  

business-to-businessomgeving
• Coachende en motiverende manager met focus op het verbeteren van processen en mensen.
•  ICT Manager Change bij X | vernieuwing & innovatie | actieve sparringpartner |  

ondernemend | no-nonsens
•  Specialist Innovatie bij X | Scherp op vernieuwing | Denken in kansen & mogelijkheden |  

Ondernemend | Klantgericht

•  Verbinder van nature. Als Manager Commercie bij X help ik bedrijven met  
toekomstbestendige oplossingen

•  Content marketing | Branding | Communication | Event and Project Planning |  
Social Media | Product Management

•  Succesvol merkbouwer, impactvol vernieuwen, positioneren en activeren. 

Je past je kopregel als volgt aan: 

STAP 1

Klik op het pennetje dat je rechtsboven ziet staan.

 
STAP 2

Ga naar het onderdeel “Kopregel” en pas hier je kopregel aan. Vergeet niet op “Opslaan” te klikken 
(zie afbeelding hiernaast).
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2.6 Jouw samenvatting (info)
Jouw	samenvatting	(oftewel	info)	vind	je	onder	het	deel	van	je	profielfoto,	achtergrondfoto	en	kopregel.	
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Zo	ziet	je	samenvatting	er	uit	als	je	hem	uitvouwt,	door	op	“Bekijk	meer”	te	klikken:	

In dit onderdeel kun je jezelf in maximaal 2.000 tekens meer gedetailleerd presenteren. Hier kun je meer 
vertellen over jezelf en over je professionele carrière. Houd er wel rekening mee dat dit klopt met de rest  
van	je	profiel.	Dit	is	geen	plaats	om	het	bedrijf	waar	je	voor	werkt	te	presenteren.	Het	gaat	over	jou!	 
Schrijf de samenvatting dan ook vanuit de eerste persoon. 

Een aantal tips voor de samenvatting:

•	 	Zet	de	belangrijkste	informatie	bovenaan.	De	eerste	drie	regels	worden	als	preview	getoond	en	 
moeten	de	lezer	van	je	profiel	direct	aanspreken.	Je	wilt	natuurlijk	dat	ze	langer	op	je	profiel	blijven	en	 
meer gaan lezen.

•  Geef structuur aan je samenvatting met alinea’s met kopjes die je in hoofdletters kunt schrijven,  
of gebruik bullets of speciale tekens. 

•	 	Zet	ook	je	contactgegevens,	zoals	een	e-mailadres	en	een	telefoonnummer	in	je	samenvatting.	 
Zorg	dat	de	bezoekers	van	je	profiel	direct	contact	kunnen	opnemen.

Je past je samenvatting als volgt aan: 

STAP 1

Klik op het pennetje dat je rechtsboven in het info blok ziet staan.
 

Als je nog geen samenvatting hebt ingevuld, kun je deze toevoegen door bovenaan  
in je profiel te kiezen voor “Profielonderdeel toevoegen”. Kies voor “Info”.
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STAP 2

Typ je tekst in het tekstblok dat je onder “Samenvatting” ziet staan. Onderin zie je ook nog de mogelijkheid 
om	media	toe	te	voegen.	Dit	zijn	afbeeldingen,	foto’s	en	linkjes	naar	video’s,	die	je	profiel	een	persoonlijk	 
tintje	geven.	Zie	hierover	ook	het	infoblok	op	pagina	16.	Vergeet	niet	op	“Opslaan”	te	klikken.	
 

2.7 Jouw contactgegevens
Dit onderdeel is heel belangrijk als je goed bereikbaar wilt zijn voor je netwerk. Je kunt hier informatie  
kwijt zoals 3 websites (van de verschillende bedrijfsonderdelen, óf juist van de tennisvereniging waar je 
secretaris bent), je (zakelijke) telefoonnummer, (zakelijk) adres, (zakelijk) e-mailadres, je Twitteraccount  
en je verjaardag. Je kiest er bij de instellingen zelf voor of je verjaardag zichtbaar is voor je netwerk.

Overweeg zeker om hier je zakelijke e-mailadres toe te voegen. Je kunt dit alleen doen als je bij de instellingen  
je zakelijke e-mailadres gekoppeld hebt. Wij adviseren je om minimaal twee e-mailadressen te koppelen aan 
je	profiel.	Dit	is	handig,	mocht	je	de	inloggegevens	kwijt	zijn,	of	als	een	van	de	e-mailadressen	niet	meer	bestaat.	

Bij de websites is het aan te bevelen om voor ‘Ander’ te kiezen, zodat je zelf een omschrijving kunt invullen. 
We	zouden	het	ook	fijn	vinden	als	je	hier	minimaal	één	van	onze	websites	neerzet.	
Heb je een Twitteraccount, dan kun je dit hier ook koppelen. Let er wel op dat je Twitternaam zakelijk  
herkenbaar	is	en	dat	je	Twitterprofiel	en	je	tweets	er	ook	professioneel	uit	zien.	

Je past je contactgegevens als volgt aan:

STAP 1

Klik op de blauwe tekst “Contactgegevens”.
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STAP 2

Je ziet nu het volgende scherm. 
Klik op het pennetje en vul dit zo volledig mogelijk aan. 
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2.7.1 Jouw persoonlijke URL
Bovenin	bij	jouw	contactgegevens	zie	je	jouw	persoonlijke	URL	staan.	Dit	staat	onder	het	kopje	“Uw	profiel”.	
Je ziet hier een linkje staan met jouw naam, én, als je dat nog niet hebt aangepast, een aantal cijfers en 
letters hierachter. Deze cijfers en letters kun je weghalen, en zo jouw persoonlijke URL personaliseren.  
Pas deze voor een professionele uitstraling altijd aan. Vergeet de URL daarna niet aan te passen in je  
e-mailhandtekening en/of op je visitekaartje. 

Je past je persoonlijke URL aan via je contactgegevens zoals hierboven omschreven staat. Het bovenste 
kopje	“Uw	profiel”	gaat	over	je	persoonlijke	URL.	Nadat	je	op	het	pennetje	geklikt	hebt,	zie	je	in	het	blauw	je	
“Profiel	URL”.	Klik	hier	op.	

Je	komt	dan	in	je	openbare	profiel	terecht.	Rechtsboven	zie	je	 
“Aangepaste URL bewerken”. Klik op het pennetje.
 

Haal de tekens weg en laat alleen je naam (zonder spaties) staan. Mocht er iemand met dezelfde naam zijn, 
dan bestaat de kans dat jouw URL al in gebruik is. In dat geval kun je een initiaal toevoegen of een cijfer,  
zoals je geboortejaar. 
 

2.8 Locatie en bedrijfstak
Als	je	een	profiel	aanmaakt,	krijg	je	de	vraag	om	je	locatie	en	de	bedrijfstak	of	sector	in	te	vullen	waarin	je	
werkzaam	bent.	Als	je	dit	wilt	wijzigen	in	een	bestaand	profiel,	ga	je	naar	het	bovenste	deel	van	je	profiel	en	
klik je op het pennetje      .
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2.8.1 Jouw locatie
Je locatie wordt weergegeven onder je kopregel en is gebaseerd op de postcode die je hier invult. Dit is heel 
erg	handig	voor	bijvoorbeeld	regionale	salesmanagers.	Zij	kunnen	de	regio	waarin	zij	actief	zijn	aangeven.	Let	
er op dat jouw daadwerkelijke postcode wel het juiste weergeeft, of dat je beter die van een grotere stad in de 
buurt kunt nemen. 
 
 

2.8.2 Jouw bedrijfstak
In	hetzelfde	menu	kun	je	kiezen	uit	een	hele	lijst	met	bedrijfstakken.	De	bedrijfstak	komt	op	je	publieke	profiel	
te staan én vind je terug in de Social Selling Index, waar we later meer over vertellen in dit boekje. Het is 
belangrijk om dit goed in te vullen. Geef bij ‘bedrijfstak’ aan wat je doet (en niet de bedrijfstak van het bedrijf 
waar je werkt). Als je marketeer bent bij een palletfabrikant kies je voor “Marketing en Reclame” en niet voor 
“Logistiek en Supply Chain”. Ben je logistiek medewerker, dan is dat wel oké. 

 

Als je nog geen werkervaring hebt ingevuld, kun je deze toevoegen door bovenaan in  
je profiel te kiezen voor “Profielonderdeel toevoegen”. Kies voor “Werkervaring”.

3801
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2.9 Jouw werkervaring
Dit	is	de	plaats	om	jouw	professionele	carrière	weer	te	geven.	Zet	in	ieder	geval	je	huidige	functie(s)	 
uitgebreid neer, en vul aan met relevante functies die je hiervoor hebt bekleed. Het is vooral belangrijk  
om de huidige functie(s) goed uit te werken en ook een omschrijving toe te voegen. 

De laatst toegevoegde actieve functie wordt standaard bovenaan weergeven. Het is niet altijd logisch dat 
deze functie bovenaan staat, bijvoorbeeld bij een nevenfunctie. Het logo van dit bedrijf staat ook in het  
bovenste	deel	van	je	profiel.	Let	dus	op	of	dit	klopt.	Als	het	niet	klopt,	kun	je	het	stukje	oppakken	en	naar	
boven/beneden verslepen. 
 
Je versleept je functie door op de betreffende functie met je muis te klikken op het symbool met de liggende 
streepjes onder het pennetje. Houd het onderdeel vast en verplaats het naar boven.

Het	is	erg	belangrijk	om	dit	onderdeel	goed	in	te	vullen!	De	bezoeker	van	je	profiel	ziet	zo’n	acht	regels	van	de	 
omschrijving die je hier kunt toevoegen. Van andere, vorige of lager geplaatste functies ziet men er maar vier. 

Het is belangrijk dat je hier een duidelijke beschrijving toevoegt. Denk aan een omschrijving van je verant-
woordelijkheden, competenties, (afgeronde) projecten en/of behaalde resultaten. Ook hier geldt, niet alleen 
teksten	over	het	bedrijf	waar	je	werkt.	Het	is	jouw	profiel	en	daarmee	jouw	digitale	cv	en	visitekaartje.	Een	
goede opbouw zou kunnen bestaan uit een stukje over jezelf, gevolgd door jouw behaalde resultaten en dan 
nog een paar regels over het bedrijf.

De	tekst	die	je	over	Faber	Halbertsma	aan	je	profiel	kunt	toevoegen	is	als	volgt:

A family-owned business with roots dating back to 1891, Faber Halbertsma Group is one of Europe’s  
preeminent suppliers of sustainable pallet products and pooling services. We simply deliver.
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2.9.1 Ben jij aan de juiste bedrijfspagina gekoppeld?
Je bent op een goede manier aan de bedrijfspagina gekoppeld als je het groene logo van Faber Halbertsma 
Group	op	je	profiel	hebt	staan.	Dit	zie	je	bovenin	én	bij	“Ervaring”:
 

Het is om diverse redenen goed om te checken of je aan de juiste bedrijfspagina van de Faber Halbertsma 
Group	bent	gekoppeld.	Zo	kan	men	bijvoorbeeld	via	jouw	profiel	doorklikken	naar	onze	bedrijfspagina.	Maar	
het geldt ook andersom: als men onze bedrijfspagina bezoekt en zoekt naar de medewerkers, wordt jouw 
profiel	ook	getoond.

2.10 Jouw opleidingen
Hier kun je al je opleidingen en cursussen invullen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om hier alleen je  
opleidingen te vermelden en cursussen bij het onderdeel “Prestaties” neer te zetten. Net wat je wilt.  
Let er ook hier op dat je opleidingen koppelt met de juiste opleidingsinstantie. De meeste instanties hebben 
wel een logo, maar dit is helaas niet altijd zo. Maak niet per ongeluk zelf een pagina aan, maar zet de naam 
neer zonder logo. 
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Voeg ook hier een duidelijke beschrijving toe. Denk aan een omschrijving van je studie(richting), de vakken  
die je had, of het onderwerp van je eindscriptie. Wat was bijvoorbeeld het behaalde resultaat of het cijfer?

De laatst toegevoegde opleiding wordt standaard bovenaan weergeven. Het is niet altijd logisch dat  
deze functie bovenaan staat, bijvoorbeeld als het een cursus was. Het logo van de opleidingsinstantie  
staat	ook	in	het	bovenste	deel	van	je	profiel.	Let	er	dus	op	dat	dit	klopt.	Als	het	niet	klopt	kun	je	het	stukje	
oppakken en naar boven/beneden te verslepen. 

2.11 Ervaring als vrijwilliger
Doe	je	aan	vrijwilligerswerk?	Vermeld	dit	dan	zeker	op	je	profiel.	Bezoekers	van	jouw	profiel	willen	jou	beter	
leren kennen en dat kan heel goed door te laten zien op welke manier jij sociaal betrokken bent. Denk aan een 
secretarisfunctie bij een sportvereniging. Of misschien help je wel 1x per maand in het bejaardentehuis met 
leuke activiteiten? Vergeet ook hier de omschrijving niet in te vullen. 
 

Als je nog geen opleidingen hebt ingevuld, kun je deze toevoegen door bovenaan in  
je profiel te kiezen voor “Profielonderdeel toevoegen”. Kies voor “Opleiding”.

Media
Om je profiel visueel aantrekkelijker te maken en een completer beeld van jezelf neer te 
zetten, kun je media toevoegen bij je samenvatting, je werkervaring en je opleidingen.  
Media zijn: afbeeldingen, foto’s, slideshares of links naar YouTube-video’s. 

Ga naar het betreffende onderdeel, klik op het pennetje 🖊 en kies voor Media. Vervolgens kun
je documenten, foto’s, websites, video’s en presentaties uploaden/invullen.

Personen die jouw profiel bezoeken zien deze media staan en kunnen hier doorheen bladeren. 
Zorg er dus voor dat je hiermee een compleet/afwisselend beeld over jezelf of over je  
organisatie neerzet. Kies minimaal voor 3 items per profielonderdeel, en kies ook  
verschillende media per profielonderdeel.

Als je nog geen vrijwilligerswerk hebt ingevuld, kun je dit toevoegen door bovenaan in je 
profiel te kiezen voor “Profielonderdeel toevoegen”. Kies voor “Ervaring als vrijwilliger”.
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over jouw werkzaamheden? Vraag eens om een aanbeveling. Maar andersom, geef ook eens een aanbeveling 
aan een ander. En dat hoeft echt geen lap tekst te zijn, maar kan ook al met een paar zinnen. Deze aanbeve-
lingen kunnen de ander helpen om verder te komen in zijn/haar carrière, maar geven ook een completer beeld 
van de persoon. Een tip hierbij is om niet onderling aanbevelingen te schrijven - dit valt nogal op als je maar 
een	paar	aanbevelingen	op	je	profiel	hebt	staan.	
 
 

2.12 Vaardigheden & onderschrijvingen

In	dit	onderdeel	van	je	profiel	kun	je	tot	50	vaardigheden	invullen.	Vaardigheden	zijn	jouw	kennisgebieden	of	
specialismen. Bijvoorbeeld “Tekstschrijven”, “Logistiek”, “Transport” of “Sales”. 50 lijkt misschien een beetje 
veel, toch raden we je aan om ze zoveel mogelijk te vullen. De woorden die je hier gebruikt zijn namelijk ook 
zoekwoorden waar je op gevonden kunt worden. Er zijn vaak wel variaties op termen te vinden. Deze vaardighe-
den kunnen door anderen “onderschreven” worden. Dat wil zeggen dat men bevestigt dat jij ergens goed in bent. 
Onderschrijf	zelf	ook	eens	een	ander	als	je	zijn/haar	profiel	bezoekt,	en	geef	zo	een	ander	een	duwtje	in	de	rug.	
 

2.13 Aanbevelingen

Aanbevelingen	zijn	eigenlijk	referenties	van	anderen	die	zichtbaar	zijn	op	jouw	profiel,	maar	ook	op	het	profiel	
van degene die ze gegeven heeft. Is er wellicht een klant, manager of opdrachtgever die heel tevreden was 

Als je nog geen vaardigheden hebt ingevuld, kun je deze toevoegen door bovenaan in je 
profiel te kiezen voor “Profielonderdeel toevoegen”. Kies voor “Vaardigheden”.

Om een aanbeveling aan iemand te geven of te vragen ga je naar het profiel van die persoon. 
Als je op Meer… klikt krijg je de mogelijkheid om een aanbeveling te geven of te vragen.
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2.15 Hoe wordt jouw profiel getoond en wat kunnen anderen zien?
Je	hebt	je	profiel	ingevuld.	Nu	is	het	goed	om	te	weten	wat	voor	informatie	anderen	kunnen	vinden	als	ze	
jouw	profiel	bezoeken.	Kies	bewust	voor	bepaalde	instellingen.	Het	gaat	hier	om	je	connecties	en	profielen	
die	bezoekers	van	jouw	profiel	ook	hebben	bekeken.	

 
2.15.1 Jouw connecties
Als	je	naar	het	profiel	van	een	ander	gaat,	zijn	soms	de	connecties	wél	inzichtelijk	en	soms	niet.	De	eigenaar	
van	het	profiel	kan	zelf	bepalen	of	de	connecties	inzichtelijk	voor	anderen	zijn	of	niet.	Standaard	staat	dit	aan,	
maar je kunt het ook uitzetten. Je eigen connecties kun je natuurlijk wel altijd inzien. In bovenstaand voor-
beeld zie je onderin “500+ connecties” in het blauw staan. In dat geval is het klikbaar en inzichtelijk. LinkedIn 
is een netwerkplatform. Daarom zou het logisch zijn om je netwerk met elkaar te delen. Maar ben je bang dat 
je	concurrent	in	jouw	connecties	gaat	zoeken?	Of	wil	je	je	connecties	beschermen?	Zet	het	dan	dicht.

 

2.14 Prestaties

Maak	je	je	profiel	helemaal	compleet,	kijk	dan	eens	naar	deze	onderdelen	die	je	kunt	toevoegen	aan	je	profiel:

• Publicaties (als je regelmatig artikelen publiceert of een interview hebt afgegeven)
• Patenten
• Cursussen (zie hiervoor ook het onderdeel werkervaring. Cursussen kun je apart categoriseren)
• Projecten (in welke projecten heb je samengewerkt met anderen?)
• Onderscheidingen en prijzen
• Testscores
•	 	Talen	(welke	talen	spreek	je	vloeiend,	of	goed?	Vermeld	ze	zeker	op	je	profiel	als	je	voor	 

een internationale organisatie werkt)
• Organisaties

Als je nog geen prestaties hebt ingevuld, kun je deze toevoegen door bovenaan in je profiel 
te kiezen voor “Profielonderdeel toevoegen”. Kies voor “Prestaties” en vervolgens op het 
onderdeel dat je wilt toevoegen.
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2.15.2 Ook bekeken
Aan	de	rechterkant	zie	je	“Ook	bekeken”.	Je	ziet	hier	10	profielen	van	anderen,	die	ook	bezocht	worden	als	 
dit/jouw	profiel	bezocht	wordt.	Standaard	staat	dit	aan,	maar	je	kunt	het	ook	uitzetten.	Check	dus	wie	er	 
nog	meer	bekeken	worden.	Zijn	dit	collega’s,	dan	kun	je	het	prima	laten	staan.	Maar	staan	hier	concurrenten?	
Haal	het	dan	weg,	want	waarom	zou	je	iemand	weg	willen	leiden	van	jouw	profiel	naar	een	ander?	

Om dit in te stellen ga je naar “Instellingen & Privacy” via het “Ik” icoontje in de taakbalk:
 

Je krijgt dan de 4 tabbladen te zien waar dit menu uit bestaat: Account, Privacy, Advertenties  
en Communicatie. Kies voor het tabblad Privacy. 

• Je connecties beschermen/afschermen kan via “Wie uw connecties kan zien”
•	 “Ook	bekeken”	kun	je	uitzetten	via	“Gebruikers	die	dit	profiel	hebben	bekeken,	bekeken	ook”

2.15.3 Je publieke profiel
Je kunt zelf bepalen of beperken welke 
profielgegevens	verschijnen	in	zoekmachines	
(zoals Google) of andere services buiten 
LinkedIn.	Profielbezoekers	die	niet	zijn	
aangemeld bij LinkedIn, zien alle, of slechts 
de	specifieke	profielonderdelen	die	hieronder	
worden weergegeven. Neem eens een kijkje 
bij	de	instellingen	van	jouw	publieke	profiel	
door naar deze link te gaan: 
https://www.linkedin.com/public-profile/
settings 

Bepaal	zelf	welke	onderdelen	van	je	profiel	
zichtbaar zijn buiten LinkedIn:

Privacy
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Bij het zakelijk gebruik van Social Media wordt tegenwoordig vaak gesproken over Social Selling. 
Social Selling is zoals de naam misschien doet vermoeden, niet zuiver voorbehouden aan salesprofessionals.  
Het gaat om het opbouwen van authentieke en waardevolle relaties, met behulp van social media. Er staat niet voor 
niets Social in het woord Social Media. Houd het persoonlijk, deel kennis en voeg waarde toe aan je netwerk.

SOCIAL SELLING
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3.1 De Social Selling Index
De Social Selling Index (SSI) van LinkedIn is een tool van LinkedIn waarmee je een indicatie kunt krijgen hoe  
effectief je LinkedIn inzet. Iedereen kan zijn/haar SSI zelf opvragen en deze is niet inzichtelijk voor anderen*. 
Open LinkedIn op je computer, en open een tweede tabblad in je browser. 
Ga dan naar: https://www.linkedin.com/sales/ssi/

* Met uitzondering van premium accounts die in een pakket zijn afgenomen. In dat geval kunnen aangewezen  
teamleden die gebruik maken van het pakket, de SSI-scores van de andere teamleden inzien.
 

In dit voorbeeld zie je een SSI van 49. Het behalen, eventueel verhogen en op niveau houden van een  
hoge SSI kost veel tijd en effort. 

 

3.1.1 Welke informatie vind ik terug?
Je ziet in het overzicht een aantal getallen en percentages terug. Waar de SSI uit is opgebouwd en wat de 
cijfers uit het overzicht betekenen lees je hieronder. 

Je ziet rechtsboven twee percentages staan Beste 1% - SSI Rang bedrijfstak en Beste 5% - SSI Rang  
netwerk.	Ze	zeggen	hoe	jij	scoort	in	vergelijking	met	anderen.	Anderen	uit	dezelfde	bedrijfstak,	en	anderen	
uit jouw netwerk oftewel je connecties. Hoe lager je percentage, hoe hoger/beter jij scoort in vergelijking met 
anderen. Deze percentages staan onderin het overzicht nog verder uitgelegd.

Social Selling Index – vandaag 

Aan de linkerkant zie je de totaalscore terug. Dit getal of percentage is je huidige score. De SSI wordt  
dagelijks bijgewerkt. Je kunt maximaal 100 punten krijgen, al is een 100% score niet echt realistisch.  
Er is niemand die 100 punten haalt. Er is immers altijd nog wel wat te verbeteren. 

Social Selling
03  
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3.2 Hoe is de SSI opgebouwd?
De SSI is opgedeeld in 4 onderdelen en per onderdeel kun je 25 punten krijgen. 

3.2.1 Oranje – Uw professionele merk creëren
Hierbij	gaat	het	strikt	om	jouw	online	visitekaartje,	ofwel	jouw	profiel.	Is	dit	compleet?	Je	profiel	zou	minstens	
op	de	gradatie	‘all-star’	moeten	staan.	Dit	zie	je	in	je	profiel	bij	je	persoonlijke	dashboard.	Daarnaast	is	het	
slim om media als presentaties, video’s en publicaties toe te voegen in je samenvatting, bij je werkervaring en 
bij je opleidingen. Ook het aantal punten dat je scoort op je vaardigheden en aanbevelingen maakt onderdeel 
uit	van	de	score.	Moet	je	je	profiel	nog	upgraden?	Ga	dan	zeker	aan	de	slag	met	de	tips	uit	hoofdstuk	2.	

3.2.2 Paars – De juiste personen vinden
Het tweede kwadrant gaat over hoe actief je zoekt naar andere leden binnen het platform. LinkedIn geeft je 
meer punten als je regelmatig zoekt naar beslissers, zoals CEO’s, CFO’s, Marketingmanagers, of Inkopers. Het 
is logisch dat niet iedereen op zoek is naar deze personen om te netwerken. Staar je er dan ook niet blind op 
als je hier niet hoog scoort. 

3.2.3 Rood – Informatie uitwisselen
Hierbij gaat het om verspreiden van relevante content (updates en blogs) in je netwerk of in groepen.  
Het aantal likes, shares en comments hierop bepaalt of je hier hoog scoort. Het gaat om het delen van 
relevante content.  
Je kunt 10x per dag iets delen, maar als niemand hier op reageert, is het blijkbaar niet interessant en relevant. 
Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Hoe ga je zelf de interactie met je netwerk aan?  
Reageer je bijvoorbeeld al regelmatig op content van anderen? 
 
3.2.4 Groen – Relaties opbouwen
Het laatste onderdeel gaat over het connecten met je prospects. In hoeverre breid je je netwerk uit? En hoe  
‘senior’ zijn die mensen? Het lijkt er namelijk op dat het laatste van invloed is op je score. En dat is zo gek nog 
niet; hoe hoger in rang, des te groter de kans dat je met een beslisser te maken hebt. 

Maar denk ook aan het gebruik van de Messenger van LinkedIn. Gebruik je deze al om de contacten binnen je 
netwerk warm te houden, of interessante informatie uit te wisselen die je voorbij ziet komen op LinkedIn?

3.3 Startpunt
Gebruik je huidige SSI als startpunt, of benchmark en sla de link op bij je favorieten om af en toe eens te 
kijken hoe je ervoor staat. 

3.4 Wat is een goede SSI?
Dat hangt helemaal af van je doelstellingen op LinkedIn en je functie! Ben je actief in de sales? Dan is een 
score van boven de 70 goed te noemen. Maar ben je inkoopmanager of administratief medewerker, dan is 
een score van 50 al prachtig!

3.5 Hoe verbeter ik mijn SSI?
Let op! Het is een tool van LinkedIn, en daarom zal je nooit een 100% score halen. Het is ook géén doel op 
zich. Het is wél een mooie spiegel voor jezelf en misschien ook voor je team om te kijken hoe effectief je het 
gebruikt. 
Hoe kun je dan toch je score te verbeteren? Kijk per onderdeel of jij er al het maximale uithaalt. Door 
hoofdstuk	2	van	dit	boekje	door	te	nemen	en	alle	punten	van	je	profiel	goed	in	te	richten	kun	je	bijvoorbeeld	
al eenvoudig 18 punten scoren op het oranje onderdeel. Gebruik je LinkedIn wel regelmatig om (voor jou) 
interessante en relevante mensen te vinden? Hoe meer je dit doet, hoe hoger je hier zult scoren. Blijft groen 
nog wat achter? Stuur dan eens wat vaker interessante content aan je relaties door via de Messenger van 
LinkedIn, in plaats van via e-mail. Stuur eens wat vaker een felicitatie etc. 

3.6 Wekelijkse Social Selling Index
Hier	zie	je	een	grafiek	van	SSI	in	de	afgelopen	6	weken.	Zie	je	hier	opvallende	wijzigingen	in?	Ga	dan	eens	 
na of je in een bepaalde periode bijvoorbeeld heel actief bent geweest als je SSI hoger was dan normaal.  
Een vakantie betekent vaak een lagere SSI voor veel gebruikers. 

3.7 Personen in uw bedrijfstak
Linksonder zie je een percentage staan. Dit percentage zegt hoe jij LinkedIn inzet in verhouding tot anderen 
in	jouw	bedrijfstak.	Bij	de	instellingen	van	je	profiel	kun	je	aangeven	in	welke	sector	je	werkzaam	bent	(zie	
hiervoor pt. 8.2 in hoofdstuk 2). LinkedIn laat hier zien hoe jij scoort in vergelijking met anderen die hebben 
aangegeven ook in deze sector te werken. Doe je het goed in vergelijking met je vakgenoten, of valt er  
nog wat te verbeteren? Je kunt hier ook uit halen hoe effectief eventuele concurrenten op LinkedIn zijn.  
Altijd goed om te weten. 

3.8 Personen in uw netwerk
Rechtsonder zie je een percentage staan. Dit percentage zegt hoe jij LinkedIn inzet in verhouding tot anderen  
in jouw netwerk. Jouw netwerk zijn de personen met wie jij gelinkt bent. Dit percentage kan je een gevoel 
geven over hoe jij ervoor staat in vergelijking met jouw connecties. Ben jij iemand die actiever en effectiever 
is dan anderen bijvoorbeeld?
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Met hoe meer mensen je linkt, hoe meer interessante content er voorbij kan komen. 
Je kunt natuurlijk zelf ook content gaan delen. Hoe meer interessante en relevante 
personen dan in je netwerk zitten, speelt dan zeker een rol. Stel jezelf ten doel om vanaf 
nu je netwerk actief te blijven uitbreiden.

JOUW NETWERK
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4.1 Met wie kun je je netwerk uitbreiden en met wie beter niet?
Simpel gezegd: link met mensen die iets kunnen toevoegen aan jouw netwerk, of andersom. Dat wil niet 
zeggen dat je iemand altijd al ontmoet moet hebben voordat je met elkaar kunt linken. Je kunt ook prima 
voorafgaand	aan	een	meeting	het	profiel	van	de	ander	bezoeken	en	een	uitnodiging	sturen.	En	je	hoeft	 
ook iemand niet eens persoonlijk te kennen. Let er wel op dat je niet lukraak iedereen gaat uitnodigen. 

Een korte lijst om je netwerk uit te breiden:

In juni 2019 was er ophef rondom het nep-LinkedIn-profiel van Katie Jones, de profielfoto heeft een aantal 
kenmerken die niet kloppen. de vage achtergrond, verschillende kleur van de ogen, een onscherpe oorbel,  
de vage contouren van het haar: Lees het hele artikel op: 
https://nos.nl/artikel/2288881-het-aantrekkelijke-linkedin-profiel-van-katie-jones-is-gevaarlijk.html

Wel doen Niet doen

Collega’s

Oud-collega’s

Klanten

Buren, vrienden en familie

Oud-klasgenoten

Opiniemakers (of volg deze)

Relevante mensen die  
reageren op, of iets doen  
met jouw content

Iedereen die waarde kan  
toevoegen aan jou, jouw bedrijf  
of jouw netwerk of andersom

Bedrijven op een persoonlijk account. Die herken je doordat er 
vaak	geen	gezicht	op	de	profielfoto	staat,	maar	een	logo.	 
In	principe	wordt	hier	misbruik	gemaakt	van	het	type	profiel.	 
Je geeft persoonlijke informatie en jouw netwerk weg aan iemand, 
waar de identiteit niet bekend van is.

Mensen	met	nep-profielfoto’s.	Dit	zijn	nep-profielen,	waar	mensen	
achter zitten die uit zijn op jouw data.

Mensen zonder persoonlijke uitnodiging die niet reageren op jouw 
vraag waarom ze willen linken.

Mensen	zonder	profielfoto;	Het	kan	gaan	om	een	nep-profiel,	maar	
het kan ook zo zijn dat iemand zijn/haar foto niet zichtbaar heeft 
staan. Vraag het na als je het niet vertrouwt.

Onverwachte uitnodigingen uit India, Oost-Europa en Rusland. 
LinkedIn	is	flink	aan	het	groeien	in	deze	regio’s,	waardoor	er	wel	
eens een verdwaalde uitnodiging bij jou terecht komt.

Jouw netwerk
04  

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✗

✗

✗

✗

✗
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4.2 Hoe vind ik personen? 
Om	op	LinkedIn	te	zoeken	gebruik	je	de	zoekbalk,	bovenaan	je	profiel.	Typ	hier	de	voornaam	en	achternaam	
en vaak vind je de betreffende persoon wel. Mocht iemand nog niet zoveel connecties of naamgenoten  
hebben,	dan	kun	je	de	zoekopdracht	uitbreiden	met	de	bedrijfsnaam.	Klik	vervolgens	op	het	profiel.	
 

4.3 Uitnodigen van nieuwe connecties

Het uitnodigen van nieuwe connecties doe je altijd met een persoonlijke tekst. Waarom? Omdat dit van aan-
dacht getuigt en omdat je dan altijd terug kunt vinden hoe de connectie ontstaan is. Een uitnodiging met een  
persoonlijke tekst verhoogt ook je kansen om je uitnodiging geaccepteerd te krijgen. Ook als je nu een aantal 
collega’s gaat uitnodigen is het goed om hier op te letten. 

Het is belangrijk om je uitnodigingstekst van een aantal elementen te voorzien. Benoem in ieder geval de  
aanleiding om te willen linken. Of zoek gemeenschappelijkheden en benoem die! Denk aan connecties die 
jullie gemeen hebben, groepen waar jullie lid van zijn, dezelfde voormalig werkgever, school, locatie etc.  
Geef het bericht aandacht, dus denk aan aanhef, afsluiting, volledige naam etc.

4.4 Het volgen van andere professionals
Sommige personen kun je misschien beter volgen, dan meteen een uitnodiging sturen. Denk bijvoorbeeld aan  
bepaalde	Influencers,	zoals	Richard	Branson,	Bill	Gates	en	Barak	Obama.	Influencers	zijn	personen	die	 
geselecteerd zijn door LinkedIn om dat ze belangrijke leiders of opiniemakers zijn. Maar wat is precies het 
verschil tussen volgen en connectie maken?

Je	kunt	naast	connecten,	ook	iemand	volgen.	Sommige	mensen	hebben	ook	de	Volg	button	op	hun	profiel	 
ingesteld, in plaats van de knop “Connectie maken”. Maar wat is precies het verschil tussen volgen en  
connectie maken?

Iedereen kan andere personen volgen. Je kunt zelf ook gevolgd worden. En je kunt iemand altijd volgen*,  
daarvoor hoeft de persoon die gevolgd wordt geen toestemming te geven. Als je iemand volgt, krijg je de  
activiteit van de ander te zien in je tijdlijn, maar je maakt geen connectie. 
Ga naar “Meer… “ en kies voor “Volgen”. 
 

*  Het kan soms zo zijn dat je iemand niet kunt volgen,  
dit komt omdat diegene dit uitgeschakeld heeft bij zijn instellingen.

Kies nooit voor het automatisch uitnodigen van andere personen, bijvoorbeeld door jouw 
adressenboek te koppelen aan LinkedIn. Of door suggesties een voor een aan te klikken. 
Deze massa uitnodigingen kun je namelijk niet voorzien van een persoonlijk berichtje.  
Bouw je netwerk liever zorgvuldig op.

Meer...

32 /  Hoe zet ik LinkedIn effectief in?

< terug naar inhoud



4.5 Manage je uitnodigingen
Je stuurt regelmatig mensen een uitnodiging, maar je ontvangt natuurlijk zelf ook uitnodigingen.  
Die uitnodigingen zijn niet altijd voorzien van een persoonlijke toelichting.  
Je kunt iemand dan eerst een bericht sturen vóórdat je de connectie accepteert. 
Ga hiervoor naar “Mijn netwerk” in de taakbalk. Je krijgt dan de uitnodigingen  
te zien die je nog open hebt staan. Klik nu op “Alles weergeven”. 
 

Je kunt nu je uitnodigingen beheren. Je ziet per uitnodiging staan dat je een bericht kunt sturen.  
Je kunt dus een bericht sturen zonder het connectieverzoek te accepteren. 
 

Vraag bijvoorbeeld hoe jij op het pad bent gekomen van deze persoon. Of waarom hij/zij je een uitnodiging 
heeft gestuurd. Je mag best aangeven dat je hier nieuwsgierig naar bent, en dat je graag je netwerk zorgvul-
dig opbouwt. 

Er kunnen nu 2 dingen gebeuren: 

1.  Je krijgt geen antwoord binnen een bepaalde termijn van bijvoorbeeld een week. Bij geen antwoord kun je 
altijd	nog	het	profiel	bezoeken	en	bepalen	of	je	toch	niet	wilt	linken.	Maar	als	iemand	geen	bericht	terug-
stuurt is het vaak een indicatie om niet te linken. Het gaat immers om het opbouwen van een netwerk dat 
waarde toevoegt. 

2.  Je krijgt wél een antwoord. Beantwoordt de persoon netjes jouw vragen en past dit in jouw straatje, dan 
kun je gerust de uitnodiging accepteren. Krijg je een antwoord dat commercieel gedreven is, of een ant-
woord dat nietszeggend is? Tja, dan kun je misschien beter de uitnodiging negeren. Ga op je gevoel af.
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Faber Halbertsma Group en al haar dochterondernemingen hebben bedrijfspagina’s op LinkedIn. Hier delen we regelmatig 
interessante content op. We vragen jou om onze pagina’s te volgen, om zo onze content voorbij te zien komen als je op 
LinkedIn inlogt, maar er ook iets mee te doen. Goed gekoppeld zijn aan Faber Halbertsma, of een van de bedrijfsonderdelen 
bij je werkervaring (zie Hoofdstuk 2.9) betekent niet dat je automatisch ook de pagina volgt. Dit is een losse stap. 

ONS BEDRIJF PROMOTEN
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5.1 Hoe volg je een pagina?
Ga naar de zoekbalk en typ de bedrijfsnaam in om naar onze pagina te gaan of gebruik deze link:  
https://www.linkedin.com/company/faber-halbertsma-group/ Als je op de pagina staat kun je de “+Volgen” 
knop indrukken. Vanaf nu ontvang je content in je tijdlijn. Volg ook zeker de pagina’s van de andere  
bedrijfsonderdelen. 

Het berichtenoverzicht zie je als je naar de Homepagina gaat. 
Je gaat erheen door op het huisje        in de taakbalk te klikken. 

Taakbalk, met zoekmogelijkheid en Home
 

Het is ook zeker interessant om andere bedrijven te volgen. Bijvoorbeeld partijen waar we zaken mee doen,  
zoals klanten en leveranciers. Je kunt ook concurrenten volgen, zodat je op de hoogte blijft van de  
ontwikkelingen in de markt. 

Op	een	bedrijfspagina	zie	je	al	redelijk	veel	informatie	terug.	Zo	zie	je	welke	medewerkers	aan	de	pagina	 
gekoppeld zijn en wie je al bij de organisatie kent. 
 

5.2 Welke informatie vind je terug op een bedrijfspagina?
Aan de linkerkant is ook een menu opgenomen, waar je meer achtergrondinformatie terugvindt. 
 
Home: Hier vind je de updates terug die het bedrijf geplaatst heeft in de tijdlijn.

Info: Hier vind je een bedrijfsomschrijving, website, telefoonnummer, specialismen en een locatie terug.

Ons bedrijf promoten
05
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Voorbeeld van een bedrijfspagina. 
 Een update van IPP Pooling over onze circulaire ambities.
 

Vacatures: Hier vind je zogenoemde “Jobslots”, indien een 
bedrijf deze ingezet heeft. Het zijn betaalde plaatsen om een 
vacature onder de aandacht te brengen. 

Personen:	Hier	vind	je,	grafisch	weergegeven,	waar	mede-
werkers van het bedrijf werken en waar ze gestudeerd hebben. 
Deze	informatie	wordt	uit	de	LinkedIn-profielen	gehaald.	 
Daaronder zie je ook een overzicht met alle gekoppelde  
medewerkers. 

Advertenties: Als een bedrijf het afgelopen half jaar  
geadverteerd heeft op LinkedIn zie je onder dit tabblad de 
advertenties terug. 

5.3 Content op een bedrijfspagina
Als je op de homepagina van een de bedrijfspagina’s van Faber Halbertsma Group kijkt, zie je dat we  
regelmatig content delen. De content loopt uiteen van bijvoorbeeld de ervaringen van onze klanten met  
onze producten en wie onze collega’s zijn, tot hoe we onze duurzaamheidsambities waarmaken.  
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Een update van Faber Halbertsma Group met hierin een link naar een interview met onze CFO Stan Peeters. 
 

Een update van PRS Pooling met een video over het PRS Green Label, die door FHG is gedeeld. 
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Een update van Faber Halbertsma Group met diverse foto’s. 5.4  Interactie:  
Like, Commentaar of Delen

Onderaan een post zie je een aantal  
iconen staan. Like (Interessant),  
Commentaar en Delen. 
Wát jij ermee doet bepaalt hoeveel dit 
bericht in jouw netwerk wordt verspreid 
Je kunt je voorstellen dat een like heel 
snel en eenvoudig gegeven is. Als je 
commentaar intypt kost je dat meer 
inspanning. Een bericht waar je op gere-
ageerd hebt zal daarom ook in een groter 
deel van jouw netwerk worden getoond 
dan een bericht waar je alleen op “like” 
geklikt hebt, omdat het meer “waarde” 
heeft. Je kunt ook een bericht liken én er 
commentaar op geven. 

5.4.1  Wat interactie met het bereik  
van een post kan doen

De post hieronder laat zien dat we met 
veel interactie (likes, commentaren en 
gedeelde posts) een groot bereik kunnen 
hebben. Je ziet hier een post over een  
interview, met onze CFO Stan Peeters. 
Zijn	eigen	netwerk	pakte	het	nieuws	
breed op en dat zorgde voor veel  
exposure voor ons bedrijf.
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De bedrijfspagina had op het moment van delen 1.183 volgers, maar het bericht is bij maar liefst  
7.000 mensen in de tijdlijn getoond. 

5.4.2 Like (Interessant)
Tegenwoordig zijn er meer opties naast het duimpje, dat “Interessant of “Like” betekent. Je krijgt ze te zien 
als je over het duimpje heen gaat met je muis. Op mobiel worden ze voorvertoond als je de interessant knop 
ingedrukt houdt. De groene handjes betekenen “Gefeliciteerd” en kun je bijvoorbeeld gebruiken als iemand 
een	nieuwe	baan	heeft	of	als	een	persoon	of	bedrijf	een	certificering	gehaald	heeft.	Het	rode	hartje	betekent	
“Geweldig”, het gele lampje “Verhelderend” en het paarse mannetje “Nieuwsgierig”. 

5.4.3 Commentaar
Als je wilt reageren onder de post kan dat door te klikken op Commentaar. Hier kun je ook nog een foto of 
afbeelding aan toevoegen door het fototoestel-icoon in te klikken. Is dit bericht misschien ook interessant 
voor anderen? Dan kun je ze taggen. 

Hoe meer energie en tijd je er in steekt om de interactie met een post aan te gaan,  
hoe meer bereik het in je netwerk oplevert.

@TAGGEN
Het taggen van mensen of bedrijven is handig als je wilt dat een bericht onder de aandacht 
komt van een of meer specifieke personen of bij de beheerder van een bedrijfspagina. 

Taggen doe je door een @ (Apenstaartje) voor de persoon of het bedrijf die je wilt taggen 
te typen. Vaak komt daar dan al een lijstje met personen/bedrijven tevoorschijn die je kunt 
aanklikken. Vind je de persoon die je wilt taggen niet, dan kan het helpen om de bedrijfsnaam 
toe te voegen of eerst de achternaam in te vullen. Vind je een bedrijf niet meteen, dan kan 
een plaatsnaam toevoegen helpen. 

In je bericht of in je comment zal de tag blauw oplichten. Hierdoor zal jouw bericht of  
comment iets meer opvallen. De tag is ook klikbaar.

De persoon of het bedrijf die je tagt krijgt een notificatie van jouw tag. Meestal zorgt het 
voor een bepaalde betrokkenheid van die persoon of organisatie bij het bericht en zal deze 
persoon of het bedrijf erop reageren of je bericht of commentaar liken.

#HASHTAGS
Hashtags worden sinds een tijdje ook op LinkedIn gebruikt. Het zijn gecategoriseerde  
onderwerpen die je kunt volgen, maar ook kunt gebruiken in je posts. In een post zullen ze 
blauw oplichten, waardoor ze meer opvallen. Hashtags zijn opgebouwd uit een aantal  
woorden die aan elkaar geschreven zijn. Als iemand op een # klikt, komen alle berichten  
waar die betreffende hashtag in gebruikt werd onder elkaar tevoorschijn. 

In je berichten kun je één of twee hashtags gebruiken. Gebruik ze wel het liefst op een  
natuurlijke manier in de zin. Veel mensen vinden hashtags lastig te lezen in teksten.  
Maak het makkelijker door elk apart woord een hoofdletter te geven. 

Gebruik ook logische hashtags, of afgesproken hashtags voor een bepaald product of ons 
bedrijf. De hashtags die wij gebruiken zijn onder andere: 

#FaberHalbertsmaGroup, #IPP, #PRS, #PAKi, #vPOOL, #Faber, #Naus, #Phoenix, #Francepal, 
#Pasec, #PackagingPartners, #WeSimplyDeliver, #Sustainability, #PoweredByPeople,  
#PRSGreenLabel, #PalletPooling, #Pallets, #CircularEconomy
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5.4.4 Delen

Het pijltje betekent Delen, en delen kan op twee verschillende manieren: in een bijdrage of in een privébericht. 
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5.4.4.1 Delen in een bijdrage
Als je een bericht deelt in een bijdrage, wil dat zeggen dat je het bericht opnieuw deelt in je eigen netwerk.  
De originele afzender is ook nog zichtbaar. Je kiest hiervoor als het bericht voor het merendeel van jouw 
netwerk interessant is. Als je voor die mogelijkheid kiest, ziet dat er zo uit: 
 

Vaak zien we berichten langskomen die alleen gedeeld zijn, maar waar geen eigen tekst of introductie aan is 
toegevoegd. Eigenlijk weet jouw netwerk dan niet waaróm je dit deelt. Je voegt er zelf geen waarde aan toe, 
waardoor het waarschijnlijk ook niet echt gelezen wordt. 

Het is aan te bevelen hier ALTIJD iets aan toe te voegen. Maak het vooral persoonlijk. Wat vind jij er van?  
Wat deed het bericht met jou? Waarom moet iemand anders dit bericht lezen? Bijvoorbeeld “Vooral inzicht  
3 inspireerde mij echt”. En wat heb je er zelf aan gehad? “Toen ik dit bericht las, wist ik meteen dat ik dit wilde 
delen met mijn netwerk, want… “

Ook hier kun je weer gebruik maken van @Tags, als je wilt dat dit bericht onder de aandacht komt van een  
speciaal iemand, of als je juist iemand in het zonnetje wilt zetten voor zijn/haar bijdrage. 

5.4.4.2 Delen in een privébericht
Je kunt er ook voor kiezen om een bijdrage van een ander, of van een bedrijf te delen in een privébericht. Dit 
doe	je	als	een	update	maar	voor	een	heel	specifiek	deel	van	je	netwerk	relevant	is.	Je	deelt	het	bericht	hier	
één op één met iemand uit je netwerk via de Messenger van LinkedIn. Je kunt het bericht ook naar een aantal 
personen tegelijk sturen. Ook hier geldt: zet er altijd bij WAAROM je het deelt. 
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“IN”TRODUCTIE
Naast het verder verspreiden van content die anderen gemaakt hebben,  
heb je zelf ook de mogelijkheid om content te maken en te delen.  
Wat je zou kunnen posten en hoe dat in zijn werk gaat bespreken we hier.

ZELF CONTENT MAKEN
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Ga zorgvuldig te werk met gevoelige informatie
We vertrouwen erop dat je zorgvuldig te werk gaat. Mag wat je deelt morgen in de krant? Is het antwoord 
hierop nee, dan deel je het natuurlijk ook niet op LinkedIn. Maar is het antwoord ja, dan moedigen we je alleen 
maar aan om ook zelf content de maken/delen. Ook is het goed om vooraf af te stemmen met klanten en 
leveranciers, als die iets te maken hebben met het bericht. Vinden zij het goed dat je dit deelt? 

Wat kan ik wel/niet posten?
Het is allereerst zinvol om jezelf af te vragen: Welke informatie vindt mijn netwerk, of mijn doelgroep interes-
sant en relevant? Weet je niet welk type content aan zal slaan? Dan is het een kwestie van uitproberen. Slaat 
jouw post niet aan, dan probeer je een volgende keer een andere insteek of vorm of een ander onderwerp. 

6.1 Welke content willen mensen zien op LinkedIn?
Ga eens na als je je tijdlijn leest, welke content jij zelf interessant vindt? Waarom volg je bepaalde bedrijven 
en mensen? LinkedIn is van oorsprong een banenplatform. Vacatures scoren daarom altijd goed. Daarnaast 
is er ook onderzoek gedaan over de wensen van gebruikers op LinkedIn. 

•	 Ze	willen	op	de	hoogte	blijven	van	de	branche/de	sector	(als	ze	een	bedrijf	volgen)
•	 Ze	willen	op	de	hoogte	blijven	van	het	laatste	nieuws	van	het	bedrijf	(als	ze	een	bedrijf	volgen)
•	 Ze	willen	werken	bij	het	bedrijf	(als	ze	een	bedrijf	volgen)

Dit onderzoek kan je helpen in het bepalen of een onderwerp RELEVANT is voor je volgers. Je ziet onderaan 
staan dat mensen bijvoorbeeld niet geïnteresseerd zijn in commerciële aanbiedingen. 
 

6.2 Het onderwerp van je post
• Vacatures.
• Vakkennis die jij in huis hebt. Bijvoorbeeld in de vorm van een tip of een case.
• Artikelen of vakliteratuur die je gelezen hebt.
• Een interessant gesprek.
• Een interessante ontmoeting.
• Een event dat je bezocht hebt.
• Iets dat je meegemaakt hebt.
• Een nieuwe ontwikkeling in jouw sector.
• Een toekomstvisie in jouw sector.
• Een jubileum of diploma dat je behaald hebt.
• Klanten (mits ze dit goed vinden).
• Leveranciers (mits ze dit goed vinden).
• Etc. 

Stay informed on the industry

Stay up to date on latest news from the company

Interested in working for the company

Used to work for the company

Want to learn more about the company’s products and/or services

Currently work for the company

Stay up to date on financial and investment news related to the company

My company currently does business with the company

Want to be included in the company’s community on LinkedIn 

Current customer/user/client of the company

Work for a competitor

Want to sell something to the company

Want to receive deals and special offers from the company  

76%

63%

58%

49%

49%

44%

37%

39%

35%

35%

33%

17%

14%

% Among US Followers

Zelf content maken
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6.3 De insteek van je post
Varieer in de manier van posten, maar kies altijd een manier die bij je past. Kies bijvoorbeeld voor:

6.4 Hoe post ik content op LinkedIn?
Als je een post wilt plaatsen ga je naar je Homepagina, door op het huisje         te klikken.  
Je krijgt dan het volgende te zien:
 

In het midden bovenaan zie je “Bijdrage schrijven”. Rechts staan 3 icoontjes: Documenten, Foto, Video.  
Deze kun je toevoegen aan je post, maar dat kun je ook nog in een later stadium doen. Begin eerst met  
het typen van een tekst, door op “Bijdrage schrijven” te klikken. 

Onderin zie je ook in het blauw “Artikel schrijven op LinkedIn” Als je hier op klikt kom je in de  
blogomgeving terecht.

6.4.1 Klik op “Bijdrage schrijven”
Je ziet nu dit veld staan, met verschillende elementen.
Bovenaan zie je “Iedereen” staan. Hiermee bepaal je waar je post gezien kan worden. Als je bijvoorbeeld 
alleen voor jouw connecties kiest kan de post niet verder verspreid worden dan dat. Je kiest meestal voor 
“Iedereen”, zodat de post ook buiten je netwerk kan komen en dat wil je meestal bereiken. 

“Waar wilt u het over hebben?” is het veld waar je kunt gaan typen.
Onderaan staan weer de iconen met een video, document en een foto/afbeelding.
Onderaan staat “Plaatsen”. Is je post gereed, dan klik je daar op. 
 

6.5 Welke vormen zijn er?
Het veld verraadt eigenlijk al welke contentvormen er zijn. Wat overeenkomt is dat je het bericht altijd zou 
moeten introduceren met een tekst. Wat is de boodschap, de tip, de ervaring etc? Kun je ook iemand taggen 
of een hashtag aan je bericht toevoegen? 

• Vermaak
• Cijfers
• Onderzoek
• Data
• Humor

• Persoonlijk
• Simpel
• Authentiek
• Nieuws
• Helpen

• Kennis
• Betrokken
• Taalgebruik
• Leuk
• Actie
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6.6 Een link naar…
Soms is er ook een linkje naar een artikel op een andere website. Dan gebruik je dat linkje ook in je tekst.  
Het makkelijkst leesbaar is aan het einde van je tekst. Let op hoe je de zin opbouwt. Gebruik bijvoorbeeld  
een prikkel om door te klikken, zoals: Het hele artikel lees je hier: Link
 

Let erop dat posts met alleen een linkje ook goed vertoond worden. Het kan er wel eens gek uit komen  
te zien op LinkedIn omdat de externe website geen afbeelding aanlevert. Als dat zo is, kun je het beste  
zelf een passend plaatje, foto of video erbij zoeken en uploaden. Posts met een afbeelding of video  
vallen namelijk veel meer op. 
 

6.7 Een introductietekst
Je kunt het natuurlijk bij alleen tekst houden, maar het valt aan te bevelen om een bijlage te gebruiken.  
Dat valt simpelweg meer op. En het helpt ook om je verhaal kracht bij te zetten. 

Gebruik een korte zin, of misschien 2. Wek in ieder geval de interesse op van de lezer en maak meteen 
duidelijk waar het over gaat. Maximaal 2 regels/140 tekens/25 woorden. Anders valt je tekst weg, of moeten 
lezers in elk geval op “…. Meer weergeven” klikken om alles te lezen. En de kans is groot dat dat niet gebeurt. 
Mensen zien dagelijks enorm veel content voorbij komen en je wilt meteen de aandacht trekken. 

Heb je geen externe link, dan kun je best een langere post plaatsen. Varieer in ieder geval met je posts.  
En ontdek wat voor jou werkt. 

6.8 Video
Je kunt een video rechtstreeks uploaden (die men dan ook weer kan downloaden en opslaan). Je kunt tegen-
woordig	vrij	eenvoudig	zelf	video’s	maken	met	je	smartphone.	Zorg	wel	voor	goed	geluid	en	licht..	Apps	zoals	
Clips (voor iPhone) geven je zelfs de mogelijkheid om automatisch ondertiteling aan je video toe te voegen. 
Native video’s (direct op LinkedIn geplaatste video’s) spelen meteen af. Dit in tegenstelling tot YouTube of 
Vimeo video’s. Daarom kies je altijd voor native video als dat kan. 
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6.9 Documenten
Je kunt documenten zoals pdf’s of Power Points uploaden (die men dan ook weer kan downloaden en 
opslaan). Heb je een pdf van bijvoorbeeld een interview uit een magazine of en brochure, dan kun je deze 
eenvoudig uploaden, een naam geven en zo delen met je netwerk. Let erop dat de pdf ook een beetje  
opvalt in de tijdlijn. 

6.10 Foto’s
Je kunt meerdere (max 10) foto’s of afbeeldingen tegelijk uploaden. Als je dit doet worden ze in een soort 
collage weergegeven. De eerste foto wordt groter weergegeven dan de rest. Het is dus heel belangrijk om de 
volgorde van de foto’s zelf te bepalen. Plaats je via je telefoon, dan gaat dat vaak makkelijk omdat je zelf op 
volgorde van aanklikken bepaalt welke foto als eerste getoond wordt. Doe je het op een computer, dan is het 
aan te raden om de foto’s vooraf een volgorde te geven door bijvoorbeeld A, B, C of 1, 2, 3 als naam te geven. 

Gebruik dus niet teveel wit, grijs en blauw, want dat zijn de kleuren van LinkedIn.
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6.11 Taggen in foto’s/afbeeldingen
Je kunt tegenwoordig ook personen (die op de foto staan) taggen op de foto. Upload daarvoor eerst een foto. 
 

Rechtsboven zie je een icoon staan, en vaak krijg je ook de melding “klik waar dan ook om iemand  
te taggen”.

Vervolgens typ je de naam van de personen die je wilt taggen in.
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Als je daarna post, kunnen mensen op je foto klikken en de namen van de getagde personen zien. 

CHECKLIST VOOR POST

✔ Tekst maximaal 140 tekens / 25 woorden
✔ Gebruik een Call to Action
✔ Laat de link ook in de bovendste tekst staan
✔ 1 tot 2 (afgesproken) hashtags
✔ Gebruik mentions (personen/bedrijven)
✔ Voeg een afbeelding, video of pdf toe!

6.12 Hoe vaak moet ik posten?
Bedenk dat mensen niet allemaal dagelijks ingelogd zijn op LinkedIn, daarom zal niet iedereen uit jouw 
netwerk jouw post zien. Begin eens met één keer per week te posten. Wen er aan, vind uit wat voor je werkt. 
Meerdere keren per week posten is helemaal niet raar. Als je maar afwisselt in vorm en inhoud. Wil je dat 
mensen jouw gezicht gaan onthouden en gaan verbinden met jouw specialisatie dan zal je dit echt vol  
moeten houden. Een post per maand gaat je dat niet opleveren. Bedenk ook dat een post ook kan ontstaan 
uit kleine dingen. Soms twijfelen we heel lang over een onderwerp omdat het helemaal uitgedacht moet zijn. 
Een klein onderwerp kan ook al inspiratie zijn voor een post. Probeer het maar eens. Maak regelmatig foto’s 
van dingen die je ziet of meemaakt, die je weer kunt gebruiken voor een post. Maak aantekeningen over 
mogelijke onderwerpen. Dat helpt in ieder geval als goed begin. 

6.13 Hoe ga je om met reacties op je posts?
Mensen kunnen je post liken, of een van de andere emoji’s kiezen of erop reageren. Het is belangrijk dat je dit 
serieus neemt, of in ieder geval als een kans ziet. Laat altijd zien dat je een reactie gelezen hebt. Reageren 
mensen op je post? Reageer dan daarop, met het geven van een antwoord op de vraag, een like of door te 
bedanken voor de reactie. Gaat het om mensen die nog niet binnen jouw netwerk vallen, dan zou dit een 
mogelijkheid	kunnen	zijn	om	te	linken.	Bekijk	in	ieder	geval	het	profiel	van	die	persoon	eens	en	beoordeel	of	
je wilt uitnodigen. Je kunt gemakkelijk naar je post verwijzen als aanleiding van het contact. Als je heel ver 
wilt gaan in het omgaan met dit soort engagement, zou je ook nog één op één contact kunnen zoeken, via 
bijvoorbeeld	de	Messenger,	met	de	mensen	die	je	post	interessant	gevonden	hebben.	Zie	het	als	een	kans	
voor (hernieuwd) contact. 
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Nuttig, leerzaam, leuk en verhelderend. Nog een paar interresante 
wetenswaardigheden over LinkedIn.

TIPS, WEETJES EN INSTELLINGEN
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7.1 Hoeveel tijd moet ik besteden aan LinkedIn om het effectief in te zetten?
In	het	begin	zal	LinkedIn	je	misschien	meer	tijd	kosten	omdat	je	je	profiel	goed	neer	wilt	zetten,	of	omdat	je	
meer vertrouwd met het platform wilt raken door er tijd te spenderen. Maar als je eenmaal je draai gevonden 
hebt, is het onderhouden van je netwerk eenvoudig en zou je al met 15 tot 20 minuten per dag een heel eind 
moeten kunnen komen. 

Wat ook kan helpen is het downloaden van de LinkedIn app op je telefoon. Heb je even een paar minuten 
over? Dan ben je zó weer bijgepraat door je netwerk of heb je je uitnodigen weer op orde. 

STAP 1: Check je notificaties
Zijn	er	nieuwe	uitnodigingen	binnen	gekomen?	Heb	je	reacties	ontvangen	op	een	update?	
Je	checkt	het	bij	je	notificaties.	Kijk	ook	eens	naar	de	posts	die	worden	aanbevolen	door	LinkedIn.	

STAP 2: Reageer
Het is eenvoudig om te reageren op de post van een ander, door jouw ervaring of expertise hier aan toe 
te voegen. Scroll gewoon door je tijdlijn en reageer op wat je interessant vindt. Help iemand anders!  
Een felicitatie met een jubileum, prestatie of verjaardag (geen standaardbericht!) is zo gemaakt.  
Of, help iemand aan een baan of opdracht. Je kunt ook iemand helpen door interessante artikelen via de  
Messenger te versturen. 

STAP 3: Connect
Blijf je netwerk uitbreiden met relevante connecties. Maak dagelijks één of twee nieuwe connecties, door 
te zoeken op LinkedIn of via je netwerk. Let op! Uitnodigen doe je altijd met een persoonlijke uitnodiging.

STAP 4: Update
Deel zelf een update. En dat hoeft niet elke dag een zelfgemaakt bericht te zijn. Je kunt 
ook de content van een ander of je bedrijf delen omdat het waarde kan toevoegen. Geef 
wel de credits aan de maker! Natuurlijk kost het zelf delen van content meer tijd. Maar het 
zal je ook steeds makkelijker afgaan én het zal steeds eenvoudiger worden. Je komt in je 
dagelijkse praktijk vast veel zaken tegen die het waard zijn om te delen. En dat zit vaak 
in kleinere dingen dan we denken. Ga hiermee experimenteren en kijk wat het voor je kan 
doen!

STAP 5: Gluren bij de buren
Bekijk	wie	jouw	profiel	bekeken	heeft	en	kijk	terug.	Is	er	een	reden	om	te	linken?	 
Kijk altijd terug naar jouw bezoekers, en indien interessant, vraag waarom ze keken  
in	je	uitnodiging.	Bekijk	ook	de	profielen	van	mensen	die	gereageerd	hebben	op	 
jouw content. Bedank ze, of benader ze via een privébericht. 

Tips, weetjes en instellingen 
07  

5 stappen in 15-20 minuten per dag voor het eenvoudig beheren van jouw LinkedIn netwerk
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7.2 Uitnodigingen van een tekst voorzien via de app
Veel mensen weten niet dat je ook via de app van LinkedIn een persoonlijke tekst kunt toevoegen aan je 
uitnodigingen.	Het	werkt	alleen	iets	anders	dan	op	de	desktop.	Ga	naar	het	profiel	van	degene	die	je	wilt	
uitnodigen. Klik dan niet op “+Connectie”, maar op “Meer…” Je krijgt dan een menu, waarbij je kunt kiezen  
voor “Uitnodiging aanpassen”. Nadat je hier op geklikt hebt krijg je een veld waar je jouw persoonlijke tekst 
kunt invullen. 

Heb je toch per ongeluk op “+Connectie” gedrukt, dan kun je achteraf ook nog op “Meer…” klikken en de tekst 
alsnog toevoegen. 

7.3 Dit betekent het aantal views op je post/content 
Als je een post geplaatst hebt, zie je in je eigen dashboard hoeveel weergaven dit bericht gehad heeft in  
de feed. Je komt het op verschillende plaatsen tegen. 

Aan de linkerkant, op de homepagina zie je een kleine samenvatting staan.  
Als tweede zie je “Personen bekeken uw bijdrage” 

Op	je	eigen	persoonlijke	profiel	zie	je	ook	een	dashboard,	waarin	de	cijfers	worden	weergegeven	 
van je laatst gedeelde post. 
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Aanzetten Uitzetten

Voor personen die altijd bereikbaar willen  
zijn voor bijvoorbeeld hun klanten of prospects. 
Het groene bolletje wekt namelijk de indruk dat  
je snel op berichten en uitnodigingen reageert.

Mensen met een groen bolletje vallen meer  
op in de tijdlijn. Wij verwachten een hoger  
engagement	op	updates	en	meer	profielbezoeken	
bij mensen met een groen bolletje.

Kies je ervoor om de online status uit te zetten?  
Dan zie je vanaf dat moment ook niet meer of  
anderen de online status aan of uit hebben staan.

Als je simpelweg je netwerk niet wilt laten weten 
hoe vaak en wanneer je actief bent. Of als je  
geen valse verwachtingen wilt scheppen over  
je reactietijd.

✓

✓

✗

✗

En als laatste zie je het ook als je naar de betreffende update gaat. Dit kan bijvoorbeeld door op de blauwe  
cijfers te klikken, maar ook als je naar laatste activiteit gaat. Hier zie je een overzicht van alle posts,  
reacties etc. die je geplaatst hebt. 
 

Het aantal personen dat je bijdrage bekeken heeft, groeit als er meer interactie is. Veel interactie betekent ook 
dat jouw update in een groter deel van jouw netwerk wordt getoond omdat het bericht blijkbaar relevant is. 
Reageert niemand op je update? Dan wordt het bericht maar naar een klein deel van je netwerk uitgeleverd. 
Geven meerdere mensen een like, of een reactie, dan wordt jouw bericht ook deels in de netwerken van die  
personen uitgeleverd. Hoe groter je eigen netwerk zal worden, hoe hoger deze aantallen kunnen worden. 
De verschillende resultaten van verschillende updates geven je wel een goede indicatie of het een interessant 
en relevant bericht was. Weet je niet goed wat je een volgende keer kunt posten? Dan kun je dit nakijken, de 
goed scorende berichten eruit halen en een volgende keer een soortgelijk bericht posten. Let ook goed op wat 
niet voor je werkte. Wat kun je hieraan verbeteren een volgende keer?

7.4 De online status
Die	groene	bolletjes	die	bij	profielfoto’s	verschijnen...	Wat	zijn	dat	eigenlijk	en	wat	kun	je	er	zelf	mee?	 
Ze	hebben	te	maken	met	de	online	status.	

Je ziet de groene bolletjes van anderen alleen als je zelf de online status ook aan hebt staan. Er zijn twee 
soorten bolletjes. Helemaal groen, en een groen bolletje met een witte stip er in. Wat is nou het verschil 
tussen die twee?

Een volledig groen bolletje betekent dat iemand op dat moment actief is op LinkedIn. Het groene bolletje met 
een witte stip in het midden betekent dat deze persoon op dat moment niet actief is, maar dat meldingen wel 
via de app op zijn of haar telefoon binnenkomen.
 

Moet ik de online status aan- of uitzetten?

Aanzetten of Uitzetten, het blijft een persoonlijke keuze. Weet je dit niet helemaal dan vind je hier  
wat overwegingen:

Groen bolletje:
op dit moment actief.

Groen met wit bolletje:
op dit moment niet actief,  
maar meldingen komen wel 
binnen op mobiel.

Geen bolletje:
online status uitgeschakeld.
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7.5 Beveiliging van je account
Online veiligheid is helaas erg belangrijk. Je kunt zomaar gehackt worden, ook op LinkedIn.  
Daarom vind je hier een aantal veiligheidstips. 

7.5.1 Je wachtwoord
Beveiligen van je account kan op verschillende manieren. Allereerst door een sterk wachtwoord te kiezen, 
daarnaast zou je ook je wachtwoord regelmatig moeten vernieuwen. LinkedIn vraagt niet zelf of je een nieuw 
wachtwoord wilt instellen, dus agendeer dit voor jezelf. 

Ga hiervoor naar je “Instellingen & Privacy” via het “Ik” icoontje in de taakbalk.
 
7.5.2 Meerdere e-mailadressen koppelen
Het	is	aan	te	bevelen	om	minimaal	2	e-mailadressen	te	koppelen	aan	je	profiel.	Stel,	je	hebt	geen	toegang	
meer tot een e-mailadres en je bent je wachtwoord kwijt. Dan heb je altijd nog het tweede e-mailadres om een 
nieuw wachtwoord op te ontvangen. Je primaire e-mailadres wordt weergegeven in je contactinformatie en is 
het mailadres waarmee je op dat moment inlogt. 

Ga hiervoor naar je “Instellingen & Privacy” via het “Ik” icoontje in de taakbalk:
 

Je kunt zelf bepalen of jouw online status zichtbaar is of niet en voor wie. 

Ga hiervoor naar je “Instellingen & Privacy” via het “Ik” icoontje in de taakbalk.

Je krijgt dan de 4 tabbladen te zien waar dit menu uit bestaat: Account, Privacy, Advertenties  
en Communicatie. 
Kies voor het tabblad ‘Privacy’. Ga vervolgens in het linkermenu naar ‘Hoe anderen uw activiteit  
op LinkedIn zien’, en dan naar ‘Onlinestatus beheren’.
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Je krijgt dan de 4 tabbladen te zien waar dit menu uit bestaat: Account, Privacy, Advertenties en 
Communicatie. Ga naar het tabblad Account. Daarna naar “Aanmelden en beveiliging” aan de linkerkant. 
Als eerste zie je e-mailadressen staan.

7.5.3 Dubbele beveiliging
Beveilig	je	netwerk	en	je	profiel	extra	door	een	Dubbele	Verificatie	toe	te	voegen.	Je	koppelt	je	mobiele	
telefoonnummer aan je LinkedIn-account, en als je opnieuw inlogt op jouw account, krijg je een sms met een 
code. Je weet dan altijd dat jij alleen kunt inloggen. Ga eerst naar je instellingen en voeg een telefoonnummer 
toe.	Daarna	kun	je	de	Dubbele	Verificatie	aanzetten.	

Ga hiervoor naar je “Instellingen & Privacy” via het “Ik” icoontje in de taakbalk:
 

Je krijgt dan de 4 tabbladen te zien waar dit menu uit bestaat: Account, Privacy, Advertenties en  
Communicatie. Ga naar het tabblad Account. Daarna naar “Aanmelden en beveiliging” aan de linker kant.  
Als	tweede	zie	je	Telefoonnummers	staan	en	als	vijfde	zie	je	Dubbele	Verificatie	staan.
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7.6 Je Twitter-account koppelen aan LinkedIn
Je	kunt	je	persoonlijke	Twitter-account	toevoegen	aan	je	LinkedIn-profiel,	waardoor	je	LinkedIn	berichten	 
ook automatisch op Twitter verschijnen. Houd er wel rekening mee dat een tweet maar 240 karakter  
kan bevatten.

Om je Twitter-account te koppelen doorloop je een aantal stappen:

1. Klik je op de LinkedIn-homepagina op het pictogram “Ik”.
2. Selecteer “Instellingen en privacy” in het keuzemenu.
3. Klik onder de “Partners en services” gedeelte van de “Account”, klik op wijzigen naast Twitter-instellingen.
4. Voeg je twitteraccount toe door je Twitter-gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Een LinkedIn bericht delen op Twitter is dan heel eenvoudig. Als je een bericht hebt gemaakt klik je op  
de knop “Plaatsen” onder je bericht, en daarna selecteer je “Openbaar + Twitter” in het keuzemenu.
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