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Handout Linkedin 
De tool voor het vinden van werk! 

 
Je zoekt werk en wil n.a.v. de training of webinar “een marktconform profiel” verder met 
het maken van een aantrekkelijk profiel. Dat je dus optimaal gevonden wordt (SEO) en 
online je bezoeker van je pagina overtuigt dat jij een interessante kandidaat bent.  
 
In deze handout kun jij per onderdeel zien wat van belang is om tot een krachtig en 
aantrekkelijk profiel te komen. De meest belangrijke aandachtspunten op een rij.  
 
Bedenk sowieso met welke keywords je gevonden wilt worden! Laat deze altijd in je profiel 
terugkomen.  
 
Profielfoto  
Je profielfoto is van groot belang en een onbewuste besluitvormer voor een 
recruiter/werkgever om door te klikken.  

- Kijk bij voorkeur (ook online) iemand aan.  
- Je kunt eventueel je vakgebied erin terug laten komen (bijvoorbeeld de fotograaf die 

een camera  
vasthoudt)  

- Scherp, professionele uitstraling, zorg dat je achter je foto staat en dat deze je 
vertrouwen geeft  

 
Achtergrondfoto  
Om je know-how te versterken kun je gebruik maken van show-how. Dit kan al makkelijk 
via deze link: 
https://pixabay.com/en/photos/?min_width=1584&min_height=396&order=popular Hierin 
staat foto’s die je vrij kunt gebruiken. Er zijn genoeg andere sites waar dat ook mee kan. 
Ook via Google afbeeldingen:  
https://www.google.nl/imghp?hl=nl&tab=wi  
Andere sites:  
http://www.everystockphoto.com  
http://www.freeimages.com  
https://morguefile.com/  
http://www.freeimages.com  
 
Kopregel  
De kopregel is belangrijk om interesse op te wekken bij je potentiële 
werkgever/intermediair. Zie het als een kop van een krant. Je besluit op basis van de 
kopregel (onbewust) of je doorklikt. Zorg ervoor dat je laat zien dat wat jij levert aan 
dienst of product. Je hebt maximaal 120 tekens.  
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Voorbeelden:  
ICT service medewerker| IT Helpdesk medewerker| ICT support medewerker| Ik zorg dat 
uw klant probleemloos kan werken!  
 
Jouw talenten inzichtelijk, zichtbaar en verzilverd! Loopbaanadviseur | Trainer | LinkedIn | 
Werk & energie  
 
Trainer | Opleidingskundige |Ik help ambitieuze professionals en ondernemers een 
ijzersterke training maken en geven  
 
Vitaliteitscoach | Ik help je doorbreken van 'acteur' naar 'regisseur' op het gebied van 
werk, gezondheid en privé  
 
LinkedIn en social selling expert | Ik leer je werk en opdrachten vinden | Digitaal denker 
|Trainer | Sales  
 
Samenvatting  
De samenvatting is het onderdeel waar de bezoeker van je profiel het langste blijft hangen. 
Dus de kunst is om je bezoeker (recruiter/eigenaar/ondernemers/leidinggevende) verder te 
overtuigen en inzichten te geven wat jij te bieden hebt. 
Wat maakt een samenvatting goed?  
-  Een call-to-action of slogan/big fat claim  
-  Wat doe je of lever je?  
-  Hoe doe je dat?  
-  Waarom doe je dat?  
-  Wat is je ambitie, regio waarin je zoekt, soort organisatie?  
Uiteraard je telefoonummer en emailadres.  
Tip: geen open deuren: flexibel, geen negen tot vijf mentaliteit, zelfstandig als in 
teamverband werken etc.  
 
Visuele content  
Visuele content kan je vakmanschap, dienstverlening of product versterken. Het gaat niet 
om jou maar om de toegevoegde waarde voor de bezoeker. Dat kan zijn dat je een 
inspirerend filmpje hebt (youtube) of dat je ooit in een blad hebt gestaan waarvan je een 
pdf document maakt. Een cv kan uiteraard ook zodat de bezoeker van je profiel dit kan 
downloaden.  
 
Ervaring  
Om je technische vindbaarheid te vergroten is je huidige functietitel invulling van groot 
belang. 
De functietitel moet marktconform zijn. Zet er dus meerdere neer. Voorbeelden:  
-    Hr adviseur | hr business partner | hr manager  
-  Loopbaancoach | loopbaanadviseur | career advisor  
-  Sales manager | salesmanager | sales advisor | sales agent  
 
De functie moet altijd in een heden staan. Hoewel dat wellicht vreemd overkomt is het wel 
een must om dit te doen. Bij bedrijf, want daar moet je ook iets invullen kun je ook 
simpelweg een “ . “ oftewel een puntje neerzetten zodat er wel iets staat maar geen 
richting geeft. Indien je hiervoor een nieuwe werkervaring aanmaakt komt daar wel een 
melding van aan je netwerk. Daarmee heb je direct weer een kans om met ze in contact te 
treden dat je op zoekt bent.  
In de taakbeschrijving kun je op de volgende manier verwoorden dat dit je (nieuwe) 
ambitie is:  
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Taken die ik voor u kan verrichten zijn:  

 
En zet hier alle keywords in waarop je gevonden wilt worden.  
 
Naast deze keywords is het ook van belang om je beschikbaarheid goed weer te geven. Dit  
doe je door deze regel in je profiel te plaatsen:  
 
Looking for | in between jobs | opportunities | available | per direct beschikbaar | nieuwe  
uitdaging | op zoek naar | werkzoekend  

 
Vaardigheden/Endorsements  
Belangrijk zeker als je via Linkedin op een vacature wil solliciteren. Zorg dat er veel in 
staan en dat je er endorsements van anderen op krijgt. Hoe? Door ze zelf uit te delen.  
 
Recommandaties  
Om je technische vindbaarheid te vergroten is het goed om minimaal drie recommandaties 
op je profiel te hebben. 
Je kunt alleen van eerstegraads connecties een recommandatie vragen. Ga naar zijn/haar 
profiel en klik op meer. Daar kun je de persoon waarvan je een recommandatie wil 
uitnodigen om er één te schrijven.  
 
Groepen  
Zorg ervoor dat je in de groepen zit van je vakgebied. Recruiters zitten ook in die groepen 
waardoor je technische vindbaarheid wordt vergroot.  
 
Bedrijven  
Ga zoveel mogelijk bedrijven volgen waar jij graag zou willen werken. Daar worden 
namelijk vaak vacatures op geplaatst die je niet via de vacaturebank van Linkedin en 
andere vacaturesites vindt.  
 
Vacatures  
Maak zoveel mogelijk meldingen aan voor nieuwe vacatures. Dit doe je door eerst een 
functietitel in te vullen en vervolgens de regio. Dan erna op enter drukken en je ziet aan de 
rechterkant een button met vacaturemelding. Dit synchroniseert ook met de Linkedin Jobs 
app op je tablet of smartphone.  
 
Carrière interesse knop  
Vul dit veld met zoveel mogelijk functietitels, regio’s waar je wil werken en bedrijfstakken 
(zie andere bijlage) in: 
https://www.linkedin.com/jobs/career-interests/  
 
Daarnaast zet je in de welkomtekst voor recruiters een uitnodigende boodschap. 
Voorbeeld:  
Hoi recruiter, 
Leuk dat je me gevonden hebt. Graag ga ik met je het gesprek aan wat ik voor uw 
organisatie kan betekenen. Ik sta voor vele zaken open dus benader me gerust: 06-12 34 
56 67 78  
Met vriendelijke groet,  
Ingrid Kleinen  
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Social selling index  
Met de social selling index kun je je gedrag meten en zien alsmede waar jij meer 
rendement kunt behalen. Een index van minimaal 50 om meer rendement te behalen uit 
Linkedin is het advies. Het zegt niets over je technische vindbaarheid voor recruiters. 
www.linkedin.com/sales/ssi  
Kortom, om tot een goed technisch vindbaar en aantrekkelijk profiel te komen is de eerste 
stap om online nieuwe kansen te genereren.  
 
 
Freemium of Premium account  
Een veelgestelde vraag is of een betaald account interessant is en wat de meerwaarde is. 
Dat hangt af van wat je ermee wil doen en welk abonnement wil aanschaffen.  
Wil je actief personen benaderen? Dat kan zonder abonnement. Krijg je echt de smaak te 
pakken? Dan zal Linkedin je “afknijpen”. Dat is een teken dat je toe bent aan een 
abonnement. Aanrader is dan om voor de Sales Navigator te gaan. Hiermee trek je alle 
registers open en heb je binnen twee minuten alle personen in kaart en bedrijven waarvan 
jij het bestaan niet weet. En de eerste 30 dagen gratis! Per maand of per jaar kun je een 
betaald account aangaan.  
Vervolg training  
In de training “marktbewerking via Linkedin” leer je om pro-actief op zoek te gaan naar 
nieuwe werkgevers, bedrijven en recruiters die jou nieuw perspectief kunnen bieden. 
Daarnaast krijg je ook uitleg wat het verschil is tussen een gratis en een betaald account.  
Vragen  
Nog vragen n.a.v. deze handout? Contact me gerust (via Linkedin): 
https://www.linkedin.com/in/eltonbackx/  
 

Note  

Zonder toestemming van de auteur mag niets uit dit document worden verspreid, gekopieerd of voor eigen commercieel 
gebruik worden ingezet.  

 


