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Deze LinkedIn checklist bevat veel tips om de 20 belangrijkste onderdelen van het LinkedIn profiel 
snel te verbeteren, Gebruik het om het succesvol voor sales, branding, recruitment of opdrachten 
te vinden. Boordevol praktische handvatten van de auteur van 2 bestsellers over LinkedIn. 
 

X Checklist  Top 5 essentiële profiel tips 
 
De belangrijkste 5 elementen van je LinkedIn profiel zijn de 
onderdelen die altijd en overal zichtbaar zijn: 
 
1. Alleen volledige naam 
Je naam mag geen symbolen, functietitels, bedrijfsnaam, email-
adressen of telefoonnummers bevatten. Je loopt het risico dat je 
profiel direct verwijderd wordt, zonder waarschuwing, en dat is zonde 
voor al het werk wat je erin stopt. 
 
2. Professionele zakelijke profielfoto 
LinkedIn is een persoonlijk en zakelijk netwerk en profielen met foto worden 7 keer vaker bekeken 
dan profielen zonder foto omdat deze als persoonlijker en betrouwbaarder worden gezien. Een 
goede LinkedIn foto is een grote professionele, zakelijke portretfoto waarin je de kleding draagt die 
hoort bij jouw dagelijks werk. Gebruik je meerdere social media, zoals Twitter, gebruik dan overal 
dezelfde foto. Bestandsgrootte kleiner dan 4MB, pixels minimaal 200x200 en maximaal 500x500. 
 
3. Duidelijke kopregel (headline, direct onder de naam) 
Werkzoekers en ZZP’ers geven hier aan dat ze weer op zoek zijn naar nieuw werk of opdrachten. 
Maar bovenal is dit DE plek voor Personal Branding. In één oogopslag moet duidelijk zijn welke 
oplossing je biedt voor een specifiek probleem. Zo krijgt je eerstegraads netwerk dit op het netvlies 
en kan je hiermee helpen. De lakmoesproef: de kopregel moet enkele trefwoorden bevatten 
waarop je gevonden wilt worden.  
 
Let op: standaard staat hier je functietitel met het bedrijf waar je nu werkt. Pas dit aan! Dit staat al 
op je profiel, bij werkervaring, en vreemden kennen het bedrijf waarschijnlijk niet dus dat voegt 
niets toe. De kopregel kan maximaal 110 karakters bevatten. 
 
4. Bedrijfstak kiezen 
LinkedIn maakt onderscheid in 147 bedrijfstakken (Industries). Het is verplicht om er een te kiezen. 
Wees kritisch in welke het meest relevant is voor jou zodat je gevonden wordt op de bedrijfstak of 
vakgebied waarop je graag gevonden wilt worden. Werk je bijvoorbeeld bij een bank maar werk je 
in Human Resources dan zul je zelf de afweging moeten maken welk bedrijfstak het meest 
relevant voor jou is. Twijfel je? Zoek dan de bedrijfstak op waaronder jouw bedrijf vermeld staat op 
de LinkedIn Company Page of welke bedrijfstak je collega’s hebben gekozen. 
 
5. Woonlocatie vermelden (postcode woonadres) 
Veel gebruikers, en recruiters in het bijzonder, filteren op locatie als ze zoeken naar profielen op 
LinkedIn. Als je van plan bent te verhuizen, of meerdere locaties woont, vul dan je toekomstige 
woonlocatie in, of de locatie waarop de kans het grootst is om nieuw werk of opdrachten te vinden. 
 
Het resultaat is wat andere gebruikers als eerste zien op LinkedIn: 
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X Checklist   Een 100% volledig profiel 
 
Voor een volledig profiel moet je nog minimaal het volgende 
toevoegen: 
 
6.    Een up-to-date huidige functie met een omschrijving 
Gebruik de functietitels die in jouw vak gehanteerd worden voor 
jouw vakmanschap, dat kan afwijken van de functietitel waaronder 
je nu werkt. 
 
Je werkervaring bestaat altijd uit twee onderdelen, beide zijn belangrijk: 
1. Context: beschrijf kort wie je werkgever is, hoe groot het bedrijf is, hoeveel mensen er werken, 

wat het doet, waar jij werkt (hoofdkantoor, een vestiging).  
2. Werkdag: ook hier verplaats je je in de lezer. Maak kort en ‘beeldend‘ helder wat je ervaring is. 

Wat waren je resultaten? Aan welke projecten heb je gewerkt? Leg de nadruk op wat je exact 
hebt gepresteerd. Geef aan hoeveel mensen je leiding gaf, bij budget- of 
omzetverantwoordelijkheid geef je de bedragen aan. Kortom: vermeld nauwkeurig en in korte 
zinnen wat voor de lezer het belangrijkste is in zo weinig mogelijk woorden. Gebruik 
‘actiewoorden’ zoals geleid, bezuinigd, gereduceerd, gerealiseerd, gereorganiseerd. Leg de 
nadruk op wat je exact hebt gepresteerd. 
 

Vermijd bakstenen van teksten, dat leest niemand, en maak het scan-/leesbaar door met 
opsommingstekens te werken.  
 
Tip: Als je meer huidige opdracht- of werkgevers hebt kun je deze onderling verplaatsen zodat de 
meest relevante voor jou bovenaan staat. 
 
7.    Minimaal twee voorgaande functies 
Hoe meer informatie er op je profiel staat, hoe beter vindbaar je wordt. Dat geldt in het bijzonder 
voor oud-werkgevers, zo kunnen ex-collega’s je makkelijker vinden en worden de “People You 
May Know” suggesties betrouwbaarder. Gebruik bij al je omschrijvingen de trefwoorden die 
cruciaal zijn om op jouw vakmanschap gevonden te worden. Vertel tevens waar je trots op bent. 
 
8.    Opleiding(en) toevogen 
Beschrijf de inhoud van de opleiding en bijvoorbeeld wat je erin aansprak of, indien relevant, op 
welk onderwerp je afstudeerde.  
 
9.  Minstens 3 vaardigheden (Skills) 
Dit is een belangrijke sectie terwijl het door velen sterk word ondergewaardeerd. Hier noem je een 
lijst van je specifieke vaardigheden, expertise gebieden of competenties. Omdat deze lijst als zeer 
relevant wordt gevonden door LinkedIn’s zoekmachine zal je hoger in de zoekresultaten 
verschijnen als er naar een trefwoord word gezocht dat overeenkomt hiermee. Sta stil bij welke 
vaardigheden/trefwoorden anderen kunnen gebruiken als zij iemand met jouw vakmanschap willen 
vinden. LinkedIn geeft zelf ook suggesties maar het staat je geheel vrij je eigen woorden te kiezen. 
 
Vaardigheden van anderen kun je bevestigen (endorsen) en eerstegraads connecties kunnen dat 
bij jou doen. Wat geldt voor bijna alles op LinkedIn is dat je zelf de volledige controle hebt wat en 
wie er getoond wordt, hoewel dit soms alleen achteraf kan. Deze ‘endorsements’ verrijken je profiel 
om het in één oogopslag weergeeft waarop je gewaardeerd wordt in je vak. 
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10.    Minstens 50 connecties 
Je profiel is pas compleet als je 50 connecties hebt, werk daaraan! Connect met je vakgenoten van 
jouw targetlist. Helaas mag je niet meer dan 30.000 connecties hebben… 
 
Bovenstaande tips zorgen voor een goede basis om gevonden te worden voor relevant werk of 
opdrachten. Nu wordt het tijd om jezelf boven de grijze massa uit te tillen met jouw Personal 
Brand! 
 
 

X Checklist  Personal branding op LinkedIn 
 
De volgende zaken zijn belangrijk om je verder te 
onderscheiden op dit professionele netwerk: 
 
11. Besteed ruim aandacht aan je samenvatting 
(elevator pitch) 
De samenvatting is essentieel voor je profiel. Het is, na je 
naam en de kopregel, het eerste wat iemand leest, en een 
goede samenvatting spoort aan om verder te lezen. 
 
Je samenvatting bevat minimaal: 
• Je elevator-pitch; geef in korte zinnen aan welke oplossing jij bent voor welk probleem. 
• Antwoord op de vraag wat jouw specialisme is. Voor welk werk ben je inzetbaar, voor welk 

werk je benaderd wilt worden. Waar krijg jij pretlichtjes van in je ogen als men je zou spreken? 
• Of beschrijf met welk doel waarvoor je LinkedIn actief wil gebruiken en voor welke zaken je 

benaderd wilt worden (of welke niet) 
 
Houd het kort en val niet in de valkuil om hier je werkervaring te herhalen want daar zijn andere 
onderdelen voor bedoeld. Het gaat er niet om wie jij bent en wat jij doet, maar wat jij voor een 
ander kunt doen en voor wie! 
 
12. Vermeld je contactgegevens in de samenvatting 
Vermeld je contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer om het voor iedereen makkelijk 
te maken om contact met je op te nemen, voor de zaken waarvoor je benaderd wilt worden. 
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13. Links naar externe websites 
Voeg 1-3 links naar je websites toe, zoals Twitter, persoonlijke website en zakelijke 
(recruitment)site. Vermijd deze links Company Website / Bedrijfswebsite of Personal Website / 
Persoonlijke website te noemen en maak deze specifiek (kies de optie Other / Anders). 
 
14. Kies een herkenbare openbare URL profiel 
Iedereen krijgt van LinkedIn een nummer, bijvoorbeeld http://nl.linkedin.com/pub/peter-
carels/11/b29/9ac, dat wil je niet. Dit openbaar LinkedIn adres kun je netjes en uniek maken via 
URL van uw openbare profiel aanpassen, zoals www.linkedin.com/in/jacco. Gebruikelijk is om hier 
je voornaam plus achternaam in te vullen, zonder spaties of tekens. Vervolgens kun je deze link op 
je visitekaartje, website of cv zetten!  
 
Lees ook Hoe maak je een mooie LinkedIn button voor je cv? 
 
15. Voeg speciale secties (gedeeltes) toe 
Het LinkedIn-profiel is een essentieel onderdeel van je online professionele identiteit. Of je nu een 
auteur, onderzoeker met een lijst van geoctrooieerde uitvindingen, een werkzoekende met 
certificeringen, of een meertalige wereldwijde professional bent, je wilt deze wapenfeiten zo goed 
mogelijk voor het voetlicht brengen. 
 
Maak je profiel completer en overzichtelijker met speciale onderdelen, zoals 

• Talen 
• Organisaties 
• Onderscheidingen en prijzen 
• Testscores 
• Cursussen 
• Patenten 
• Diploma's 
• Vrijwilligers- en liefdadigheidswerk 
• Publicaties 

 

 
Tip: je kunt deze speciale secties overal (ver)plaatsen op je profiel. 
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16. Gebruik Status updates regelmatig 
LinkedIn is een netwerk en bij netwerken horen acties. De status update laat zien waar jij nu mee 
bezig bent op LinkedIn. Je nieuwe contacten, je reactie op berichten van anderen, je nieuwe 
connecties en update van je profiel. En de berichten (update) waar je zelf over hebt nagedacht, 
bijvoorbeeld dat je nu een nieuwe vacature hebt. Mooi in het oog springend voor je netwerk, zodat 
zij het weer kunnen delen in hun netwerk, en zij die op zoek zijn naar een nieuwe baan. 
 

 
 
Het is (weer) mogelijk om iemands recente activiteit te bekijken. Maar, deze optie is wel verborgen 
als je op je desktop werkt: 
 
1. Open het LinkedIn profiel van het desbetreffende lid. Gebruik hiervoor je desktop computer. De 
mobiele versie en apps tonen andere informatie en hebben andere functionaliteit. 
2. Klik op de drop-down pijltje naast de 2 grote actie-buttons in de profiel-header. 
3. Klik op ‘Recente activiteit weergeven’ (Engels: View recent activity). 
 
De meest recente activiteit van het lid is zichtbaar in chronologisch volgorde, de nieuwste status 
updates staan bovenaan. Als je verder naar beneden gaat worden oudere activiteiten, ofwel jouw 
status updates, getoond. 
 
Tip: gebruik het LinkedIn publicatieplatform om permanent blog-artikelen (Posts) zichtbaar te 
maken op je profiel! 
 
17. Maak een Engelstalig en een Nederlands profiel aan 
Een meertalig LinkedIn profiel heeft het grote voordeel dat een bezoeker je profiel direct in 
zijn/haar voorkeurs-taal ziet. En je komt vaker voor in de zoekresultaten omdat je vindbaar bent op 
trefwoorden in andere talen, bijvoorbeeld Personeelsmedewerker en HR Professional. Belangrijk 
dus en LinkedIn maakt het je eenvoudig om dit te doen. Kleine moeite maar met veel resultaat!  
 
Gebruik de link: http://www.linkedin.com/profile/edit-profile-in-another-language  
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18. Voeg een bedrijfspresentatie toe of andere Rich Media 
Er is een manier om je profiel te pimpen met presentaties, video’s, documenten en meer dan 100 
andere media. Maak je profiel nog veel meer visueel aantrekkelijk door het toevoegen van 
afbeeldingen, Prezi presentaties, audio en publicaties te maken! Lees verder: Adding Rich Media 
to your LinkedIn Profile. 
 

 
 
19. Vraag aanbevelingen van klanten (recommendations & endorsements) 
Aanbevelingen, cruciaal, want die worden gelezen en hoog gewaardeerd, springen nog meer in 
het oog. Degene die deze geeft staat met foto en functietitel nu pontificaal vermeld! Doe er je 
voordeel mee. Vraag erom, persoonlijk en bespreek samen welk aspect van je vakmanschap je 
belicht wilt zien. Zorg voor minstens drie aanbevelingen (referenties), van oud-collega’s, klanten of 
voormalige werkgevers, die je profiel versterken en beter vindbaar maken. 

 

Zoals met alles op LinkedIn bepaal jij wat er op jouw profiel verschijnt, wanneer en hoe. Als je 
niet 100% tevreden bent met een aanbeveling, of er staan schrijffouten in, dan kun je dit de 
persoon laten weten en vragen om een aanpassing. Dat kan allemaal eenvoudig via LinkedIn. 
Pas als je helemaal tevreden bent plaats je deze op je profiel waardoor deze krachtiger en 
sterker oogt. En het wordt een uniek profiel, jij onderscheidt je met jouw unieke aanbevelingen 
ten opzichte van je vakgenoten! 
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En, vervlogen tijden herleven weer, met aanbevelingen wordt jouw LinkedIn profiel je 
openbare getuigschrift! 

20. Beveel anderen aan  
De basis van netwerken is reciprociteit. Heb je met een collega of opdrachtgever fijn 
samengewerkt in een project, beveel diegene dan aan. Hij of zij kan daarop geïnspireerd raken jou 
ook aan te bevelen! Bedelen en eisen stellen aan anderen, bijvoorbeeld dat deze een referentie 
afgeeft, is uit den boze. 
 
Het is technisch mogelijk om iemand wel een aanbeveling te geven maar dat niet op jouw eigen 
profiel, als zender ervan, zichtbaar te maken. Zo voorkom je dat de lezer ‘afgeleid’ wordt, doorklikt 
en je profiel minder aandacht geeft. 
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X Premium  Spotlight profiel 
 
LinkedIn lanceerde Premium Spotlight, achtergrond afbeeldingen voor je profiel en tal van nieuwe 
functies voor een betere online profilering in juni 2014. Jaarlijks wijzigt LinkedIn de look-and-feel 
van LinkedIn profielen. En nog vaker stopt of voegt men nieuwe functionaliteit toe aan hun 
belangrijkste bezit: jouw persoonlijke LinkedIn profiel. Men lanceert nu ook weer nieuwe functies 
alleen zijn deze keer vooral voorbehouden aan betalende Premium leden.  
 
Wat is nieuw aan LinkedIn Premium Profiel? 
1) Grotere profiel foto en header 
De header van LinkedIn profielen ziet er momenteel zo uit: 

 
De premium accounts, en over een tijdje de gratis accounts, zijn nu geüpgraded naar de volgende 
grotere header met foto: 

 
2) Achtergrondafbeelding 
Twitter en Facebook kennen veel opties om je profiel visueel te pimpen, naast de standaard tekst-
onderdelen. Dat komt nu ook naar LinkedIn en kun je, net als bij Twitter, een achtergrond (header 
image) toevoegen aan je profiel. Dat kan een van de standaard achtergrondafbeeldingen zijn die 
LinkedIn aanbiedt, maar ook een eigen afbeelding zijn. 
 
De achtergrondfoto verschijnt boven het bovenste gedeelte van je profiel. Deze functie is 
momenteel alleen beschikbaar voor Premium leden. LinkedIn gaat dit geleidelijk uitrollen naar alle 
gratis leden. 
 
Het toevoegen van een achtergrondfoto is eenvoudig: 
1. Je moet de Premium Profiel functie ingeschakeld hebben voor het toevoegen van een 
achtergrond foto op je profiel. 
2. Beweeg je cursor over het profiel aan de bovenkant van uw startpagina, en selecteer Profiel 
bewerken. 
3. Klik op Achtergrond bewerken, die in het bovenste gedeelte van je profiel wordt weergegeven. 
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4. Selecteer een van de 25 achtergrondafbeeldingen of klik uploaden van een eigen foto: 
• Bestandstype – JPG, GIF of PNG 
• Bestandsgrootte – 4MB maximaal 
• Ideale pixelgrootte – 1400 x 425 

5. Klik op Opslaan. 
 
Enkele standaard achtergrondafbeeldingen: 

 
 
 
Hier een Premium Profiel met een fraaie achtergrondafbeelding die niet te opvallend is, goed past 
bij het bedrijf TomTom, en door het onopvallende gebruik van lichte grijstinten bij de look-and-feel 
van LinkedIn: 

 
  
3) Open profiel voor iedereen 
Ook nieuw is de (optionele) standaardinstelling ‘Open Profile’ wat zoveel betekent dat jouw hele 
profiel volledig zichtbaar is voor iedereen, ongeacht de ‘verbinding’ met hen. 
Tot heden waren bepaalde secties in je profiel alleen zichtbaar afhankelijk van iemands account of 
netwerk. Een belangrijke optie om aan te zetten dus als je werkzoekend bent! 
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Aanpassen kan via LinkedIn instellingen: 

 
 

4) Uitgebreider profiel in zoekresultaten 
Van Premium leden wordt nu extra informatie getoond in de zoekresultaten. Kijk maar eens naar 
deze 2 verschillende zoekresultaten: 

 
Het profiel van Aaltje Schouten toont standaard zaken als: 

• Naam 
• Kopregel / Headline 
• Locatie 
• Industrie 
• Foto 

 
Het profiel van Aaltje Vincent is een premium profiel, te herkennen aan het gele IN en Open 
Network logo, en toont de volgende informatie in zoekresultaten: 

• Naam 
• Kopregel / Headline 
• Locatie 
• Industrie 
• Foto 
• Huidig functietitels en werkgevers / Current Job Title at Company Name 
• Vorige functietitels en werkgevers / Past Job Title at Company Name 
• Opleiding / Education (afhankelijk van aantal voorgaande werkgevers) 
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Het idee hierachter is dat iemand, en met name recruiters, door deze extra informatie sneller 
kunnen inschatten of het profiel relevant is. En dat betekent wellicht meer kans op een bezoek aan 
je profiel. 
 
Tip: zoek op je eigen naam (via trefwoorden) en controleer je zoekresultaat op leesbaarheid van je 
functietitels en naam van je werkgever als je overgaat op een Premium LinkedIn Profiel. Het aantal 
karakters dat getoond wordt is beperkt en het kan zijn dat je je functietitel(s) of bedrijfsnaam wilt 
inkorten. 
  
5) Optimalisatie van je profiel met veelgebruikte trefwoorden 
LinkedIn gaat nu (premium leden) helpen om het profiel te verbeteren door vaardigheden te 
suggereren van veelgebruikte zoekwoorden zodat je deze kunt opnemen in je samenvatting. 
 

 
 
6) Wie heeft jouw profiel bekeken de afgelopen 90 dagen? 
De functionaliteit om te zien wie jouw profiel heeft bekeken is niet nieuw, deze is wel onlangs 
uitgebreid met ‘How You Rank’, maar is wel belangrijk om nog te benoemen in dit artikel omdat je 
hiermee een nulmeting kunt doen en zo kunt zien welke impact deze aanpassingen hebben op het 
aantal keren dat je profiel wordt bekeken. 
Laat ons hieronder weten wat jouw ervaringen zijn! 
Premium leden kunnen de historie zien tot 90 dagen terug, gratis leden zien de laatste vijf ‘kijkers’. 
  
LinkedIn Premium Spotlight – waarom? 
Al deze nieuwe extra functionaliteit is interessant voor iedereen die zich visueel beter wil profileren 
op LinkedIn. Handig voor werkzoekenden, voor recruiters, en ook LinkedIn zal hier wijzer van 
worden. LinkedIn Premium accounts zijn te koop al vanaf 10 EUR per maand. Het goedkoopste 
account is het nieuw geïntroduceerde LinkedIn Premium Spotlight (alleen via Engelstalige taal-
instelling!). 



	  

  

	  
              www.recruit2.nl 

 
 
 



	  

  

	  
              www.recruit2.nl 

 
 

X Checklist  Profielsterkte en bedrijfspagina’s  
 
Profielsterkte van je LinkedIn profiel 
LinkedIn wil graag dat je profiel zo compleet mogelijk is en probeert gebruikers aan te moedigen 
om meer informatie te delen. Dat doen ze door continue tips te geven om je profiel te versterken 
en een niveau te geven aan je profielsterkte (dat alleen door jezelf gezien kan worden). Het helpt 
de communicatie binnen dit online zakelijke netwerk te verbeteren, en sommige LinkedIn features 
zijn alleen toegankelijk voor deskundige of zeer deskundige gebruikers. Zoals het toevoegen van 
een bedrijfspagina als beheerder. 
 
De niveaus van profielsterkte zijn: 
1. Just starting (Nieuw) 
2. Beginner (Beginner) 
3. Intermediate (Gevorderd) 
4. Advanced (Vergevorderd) 
5. Expert (Deskundige) 
6. All-star (Zeer deskundig) 
 
Bedrijfspagina toevoegen 
Je kunt alleen een nieuwe bedrijfspagina toevoegen als je aan al deze vereisten voldoet: 
1. Je bent momenteel medewerker van het bedrijf en je functie is vermeld in het onderdeel 

Ervaring van je profiel. 
2. Je hebt een e-mailadres van je bedrijf (bijvoorbeeld jan@bedrijfsnaam.nl) toegevoegd en 

bevestigd voor je LinkedIn-account. 
3. Het e-maildomein van de bedrijfsnaam is uniek voor het bedrijf. Een email-domeinnaam kan 

slechts eenmaal worden gebruikt om een bedrijfspagina te maken. Omdat domeinen zoals 
gmail.com, yahoo.com of soortgelijke algemene e-mailservices niet uniek zijn voor één bedrijf, 
kunnen ze niet worden gebruikt om een bedrijfspagina te maken. Je kunt overwegen om een 
groep op te richten als je bedrijf niet beschikt over een uniek e-maildomein. 

4. Je profielsterkte moet Deskundig of Zeer Deskundig zijn. 
5. Je moet minimaal 10 connecties hebben. 
 

X Over ons  Recruit2 / Recruiter University 

U wilt het resultaat van uw recruitmentinspanningen verbeteren. Wij kunnen u daar bij helpen: 
onze recruiters lopen voorop in de ontwikkelingen, bovendien maken ze gebruik van de nieuwste 
methoden en technologieën. Zo haalt u meer uit uw personeelwerving, met minder moeite.. 

Enkele van onze initiatieven: 

• Recruit2: specialist in recruitment projecten en bemiddeling van recruiters 
• Refer2: een totaaloplossing voor referral recruitment 
• Recruiter University: trainingen, workshops en presentaties 
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X Ons blog  Recruiting Roundtable 
 
Op www.RecruitingRoundtable.nl lees je het laatste nieuws, vacatures, trainingen en tips voor 
recruiters. Een kennisblog over arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie. De berichten 
komen van alle bekende recruitment blogs en nieuws websites. 
 
Op www.SolliciterenviaLinkedIn.nl lees je nieuws updates en nog meer tips over effectief en 
efficiënt gebruik van LinkedIn voor werkzoekenden. 

 

X Onze boeken  LinkedIn literatuur 

Al onze kennis en ervaring sinds 2004 over LinkedIn is gebundeld in 2 populaire boeken: 

• Boek: ‘Recruitment via LinkedIn’ (uitverkocht) 
• Boek: ‘Recruitment via sociale media’ (nieuw) 
• Boek: ‘Solliciteren via LinkedIn’ (#1 bestseller) 
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