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Aangepaste URL

Pas je LinkedIn URL aan zodat anderen je
makkelijk kunnen vinden. 

www.linkedin.com/in/birgit-van-herk

Jouw LinkedIn profiel
De perfecte LinkedIn Blue Print

Kopregel (120 karakters)

Hiermee wil je opvallen! Ben creatief en maak gebruik van
keywords zodat je gemakkelijk wordt gevonden.

www.linkedin.com/in/birgit-van-herk-s5sgd46

Profielfoto do's and don'ts

Kies een foto die past bij je functie.

Houd het persoonlijk. Draag je een bril,
regelmatig een stropdas of juist helemaal
niet? Laat altijd zien wie JIJ bent.

Zorg dat de foto true-to-life is. Je wilt
authenticiteit uitstralen.

Kies voor een herkenbaar element waardoor
je opvalt. Bijvoorbeeld d.m.v. kleur. 

LinkedIn is geen Facebook. Kies daarom met
aandacht de juiste foto.

Kies geen foto met een drukke achtergrond.
Spullen op de achtergrond of sta je met
andere mensen op de foto? Kies deze niet.

Super zakelijk of juist dichtbij jezelf blijven? Ga
niet voor zakelijk om het 'zakelijk zijn'. 

Recruitment consultant bij Werving op Maat | Werving &
Selectie | Interim | Detachering | Executive Search

John Doe
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Wat is je 'Why'?
Wat vind jij belangrijk in je werk?
Wat maakt jou anders dan anderen in jouw rol?
Wat zijn je ambities?

Samenvatting (2000 karakters)

Schrijf een samenvatting, inclusief je huidige en toekomstige zakelijke en persoonlijke ambities.
Inspiratie nodig? 

Beantwoord de volgende vragen eens:

Voeg daarnaast media, bijvoorbeeld een blogpost of video, toe. Hierin kun je je werk/projecten in
presenteren. Tot slot voeg je in je samenvatting een call to action met contactgegevens toe. 

Jouw taken en verantwoordelijkheden
Interessante video's, artikelen of linkjes
Behaalde resultaten/successen
Keywords waar veel op gezocht wordt

Ervaring

Bij dit onderdeel is het belangrijk dat je precies bent. Hoe
meer details je weer geeft bij je ervaringen, hoe langer
bezoekers op je profiel blijven en een connectie met je
willen maken.

Wat je kunt toevoegen bij je Ervaring:

Opleiding

Voeg bij de omschrijving informatie toe over je school,
opleiding en diploma's, zodat profielbezoekers een helder
beeld krijgen. 

Vaardigheden en onderschrijvingen

Door vaardigheden toe te voegen definieer je jouw
expertise. (Liever te veel vaardigheden dan te weinig).
Daarnaast zorgt het ervoor dat mensen je aanbevelen op
basis van je skillset. 

 van de bedrijven nemen kandidaten
aan op basis van ervaring

Een LinkedIn profiel mét vaardigheden
krijgt 13 meer profile views!

66%

13x 
meer profile views
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Aanbevelingen
Hoe je meer aanbevelingen kunt krijgen

2. Beschrijf jullie relatie

Hoe schrijf je een goede LinkedIn aanbeveling?

1. Begin met pakkende zin
“Inspirerend en motiverend, dat is wat er in mij opkomt als ik … zou beschrijven.”

"Ik had het plezier om meer dan 2 jaar te mogen werken met … bij …, in veel verschillende
projectteams.

3. Deel duidelijk de competenties
"Het was altijd bijzonder om te zien hoe … binnen een groep, mensen aan boord kreeg voor haar
ideeën.”

4. Voeg wat persoonlijkheid toe
"Het maakte niet uit hoe gespannen iedereen was voor een meeting, … zorgde toch altijd voor een
lach.”

5. Eindig sterk!
“… zou een toevoeging zijn voor het team"
 

Geven = krijgen! 

Geef een studiegenoot, collega of klant een aanbeveling.
Zodra je er een geeft, is de ander geneigd een aanbeveling
terug te geven. Krijg je nog niets terug Wees niet bang om
hem/haar te herinneren in een persoonlijk LinkedIn bericht.

Complete LinkedIn profielen hebben 40x meer kans om baan aanbiedingen te ontvangen.

All star Expert Advanced Intermediate Beginner

Tip: maak je profiel compleet!

59%
van de mensen zijn geneigd een
beslissing te nemen op basis van

aanbevelingen.
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Connecties
Zo kom je snel in contact met (nieuwe) connecties

Tip:

Zorg dat je minimaal 300 kwalitatieve connecties hebt.
Dit verhoogt je vindbaarheid. 

300 
connecties

Volg een LinkedIn groep waarmee je raakvlakken hebt
Ga naar 'Alles weergeven'
Vanuit hier kun je mensen waarmee je geen connectie bent een persoonlijk bericht sturen. 

LinkedIn hack:

Wil je in contact komen met anderen die in hetzelfde vakgebied werkzaam zijn als jou? Je kunt via
LinkedIn groepen makkelijk in contact komen met voor jou interessante connecties.

1.
2.
3.
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Gebruik een standaard functietitel. Bijvoorbeeld: 'Recruiter' en niet 'Recruitment goeroe'.
Voeg, naast je functietitel, andere belangrijke keywords in je kopregel toe.
Claim je eigen LinkedIn URL. (Zie pagina 1 voor uitleg).
Maak je LinkedInprofiel compleet. Streef naar Expert of All star niveau!
Voeg omschrijvingen bij je werkervaringen toe. Focus hierbij op een keyword waarop jij sowieso
gevonden wilt worden. 
Vraag collega's of studiegenoten om je vaardigheden en onderschrijvingen te onderschrijven. 
Promoot je LinkedIn profiel door regelmatig een post te plaatsen. 

LinkedIn SEO tips:

Beter gevonden worden op LinkedIn? Deze tips kunnen jou helpen!

Vindbaarheid
Je LinkedIn optimaliseren voor SEO
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Vertel over een project waar je op dit moment mee bezig bent!
Maak een LinkedIn enquête waar je een vraag stelt binnen jouw vakgebied.
Stel jezelf voor en leg uit waarom jij ooit hebt gekozen voor het vakgebied waarin je
werkzaam bent/wilt worden.
 

Met deze 4 acties kun je vandaag direct aan de slag met het versterken van 
je LinkedIn profiel! 

1. Plaats een post op LinkedIn. Ter inspiratie een aantal ideeën:

2. Onderschrijf iemand zijn vaardigheden en onderschrijvingen.

3. Schrijf een aanbeveling voor een ander.

4. Maak een lijst van connecties waar je veel mee samenwerkt/hebt samengewerkt. Vraag
hem/haar via een persoonlijke bericht om een aanbeveling.

Acties
Dit is wat je direct kan doen
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