
Handleiding
Hoe netwerk ik slimmer met LinkedIn? 

Linkedin. Velen gebruiken dit netwerkplatform voor zakelijke doeleinden. En dit is een slimme keuze.

Wekelijks zijn er duizenden nieuwe leden – ook in Nederland. Velen gebruiken LinkedIn voor het warm

houden van hun zakelijke netwerk. Toch zijn er ook meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het up to

date houden van vakkennis, online discussiëren en het vergaren van nieuwe klanten en klussen. In deze

handleiding lees je er meer over. Laat je verrassen en zorg dat jij er concreet voordeel uit haalt!

Jouw unieke profiel
Laat zien wie jij bent en wat je te bieden hebt. En wees hier concreet in. Het is erg 'Nederlands' om daar wat

zelfrelativerend over je functie en specialisme te praten, maar online is dat niet een heel slimme zet. Je wilt

immers gevonden worden om waar je talent ligt, wat je leuk vindt en waar je meer werk in wilt. Kortom:

beschrijf wat je wél wilt en communiceer dit consequent. Dit kun je effectief doen in je LinkedInprofiel. 

Tips

→  Wees gastvrij. Met andere woorden: voeg niet alleen bestaande netwerkgenoten

aan je LinkedIn-universum toe, maar leg ook contacten met anderen. Of mensen die

je net op een congres hebt ontmoet. Let er hierbij wel op dat je al wél inhoudelijk

met diegene hebt gecommuniceerd (dat mag ook alleen online zijn geweest). Ik krijg wel eens

LinkedInverzoeken van iemand die ik nooit gesproken heb. Niet op Twitter, niet op een congres, en

ook niet in een LinkedIndiscussie. Dat is niet zo verleidelijk – het riekt eerder naar wilde acquisitie. 

→  Bekijk regelmatig dag je LinkedIn-startpagina. Zo blijf je op de hoogte.

→  Reageer op veranderingen in de carrières van je netwerkgenoten.

'Professional headline'
Hoe wil jij gevonden worden? Als 'directeur' of als 'expert corporate communicatie'? Een bekende misser is

dat online netwerkers hun functie (directeur / manager / senior consultant) in hun professional headline

plaatsen. Maar wie zoekt nou een directeur – als je niet eens weet op welk gebied deze excelleert? Niemand

toch? Wees dus concreet in waar jij het best in bent. Zie het als je snelst gelezen visitekaartje. Slimme

suggesties zijn headlines als...

– Willy Werkgraag: expert in acquisitie – ik help u klanten vinden en behouden

– Truus Demier: professional organizer – voor middelgrote organisaties breng ik orde op zaken!

– Zacharias Zeevaart – logisitiek manager – specialist in complex overseas transport

Tips

→ Betitel je website slimmer. Buiten dat je headline in orde moet zijn, zorg je ervoor

dat je verwijst naar een website of weblog waar men meer over je te weten kan

komen. Standaard staat er: 'My website' en 'My blog'. Die tekst kun je vervangen.

Kies bijvoorbeeld een verwijzing als 'Actuele informatie over logistieke specialisatie' of 'Actuele en

effectieve acquisitietips'.

→ Zorg ervoor dat je LinkedInprofiel jouw naam draagt. Stel het dus in als bijvoorbeeld

'www.linkedin.com/in/WillyWerkgraag' in plaats van 'www.linkedin.com/w854ry44ewrjdsfbvdjcbv'.
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Hoeveelheid contactpersonen
Kwaliteit gaat ALTIJD boven kwantiteit. Heb je een paar honderd contacten in plaats van 500+ zoals je

buurman wellicht heeft, dan is dat geen slecht nieuws. Het gaat er immers om wat je met je contacten doet

en hoe je hen waarde kunt bieden (en vice versa). Laat je dus niet intimideren door opmerkingen als “Goh,

wat heb jij weinig contacten zeg, ik heb er wel 400 meer dan jij”. Niet. Belangrijk. Ga er ontspannen mee om.

'Status Update'
Bij je professional headline heb je ook de gelegenheid om je status update in te vullen. Zie het als een

zakelijke tweet: je brengt je netwerk even op de hoogte van waar je professioneel mee bezig bent. Degenen

die jou als contact hebben, krijgen hier een notificatie van. Handig! Zo blijft men altijd op de hoogte! Ook 

Tip

→ Je kunt zo creatief zijn met je status update als je zelf wil. Stel bijvoorbeeld een

vraag of plaats een verzoek. Als je een professional zoekt voor een klus, dan is dit

een slimme plek. Ook kun je een inhoudelijke (korte!) vraag stellen. Er zijn mensen

die banen hebben geschonken en gekregen, huizen hebben verkocht,

concertkaartjes hebben verkocht of gewoon antwoord hebben gekregen op een inhoudelijke vraag. 

'Recommendations'
Als je net actief bent op LinkedIn, dan zul je zien dat je profiel voor een bepaald percentage compleet is. Je

kan 100% bereiken (staat professioneel). Dit doe je door recommendations (aanbevelingen) te geven en

ontvangen. Let op: wees er zorgvuldig mee, anders zorg je voor inflatie van deze functie. Gebruik het niet als

wisselgeld ('als ik jou aanbeveel en jij mij hebben wij beiden een 100% profiel'). Dus niet bedelen bij iedere

opdrachtgever of je alsjeblieft een aanbeveling mag. Schenk iemand er gewoon één als diegene deze in

jouw ogen verdient. En krijg je er een terug, is dat prima. Zo niet, dan is dat – werkelijk – óók prima. Ga er

ontspannen mee om. Maar een beetje proactiviteit kan natuurlijk geen kwaad. ;-)

Je staat van dienst
Bij 'Past' en 'Education' kun je elementen uit je cv invullen. Ik doe dat vrij regelmatig, maar dat komt ook

doordat ik ondernemer ben en me realiseer dat je zo goed bent als je laatste klus. Houd het hoe dan ook up

to date. Vermeld bij je opleiding ook je specifieke afstudeerrichting en opleidingsniveau.

'Public Profile'
Zorg ervoor dat je 'Full View Recommended’ aan ingeschakeld.

Tip

LinkedIn stelt niet voor niets handige knoppen beschikbaar. Als je een website en/of

blog hebt, zorg er dan voor dat je deze buttons daar plaatst met een directe link

naar je LinkedInprofiel. Maak het je bezoekers zo eenvoudig mogelijk contact met je

op te nemen.

Summary
Onder deze kop heb jij de gelegenheid je precies zo te profileren als jij zelf wilt. Verplaats je in je

profielbezoeker en reik de informatie zo goed mogelijk aan. Vertel wat je kan, wat je doet en wat je wilt.

Wees concreet in wat je anderen te bieden hebt. Houd het bondig maar laat je persoonlijkheid spreken.
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Specialties
Publiceer hier trefwoorden die jouw werk en branche zo scherp mogelijk omschrijven. Verplaats je ook hier in

je lezer: controleer of het woorden zijn waar mogelijke klanten op zoeken. 

Honors en Awards
Ben je ergens voor genomineerd of heb je iets gewonnen? Vermeld dit dan. Je hebt het blijkbaar verdiend! 

Personal information
Maak het eenvoudig om contact met je op te nemen. Je kunt overwegen je telefoonnummer te vermelden,

maar niet iedereen zal dat prettig vinden. Maak zelf je overweging.

Contacts
Network Statistics: hier vind je meer informatie over locatie en branche van je bestaande contacten en van

contacten die twee 'degrees' van je verwijderd zijn. Verhelderend, en wellicht inspireert het je tot het

gerichter uitbreiden van je netwerk.

Het uitbreiden van je netwerk
Je kunt op diverse manieren je netwerk uitbreiden. 

→ Waarschijnlijk heb je al eens mailtjes ontvangen van relaties die jou willen toevoegen aan hun netwerk.

Welliicht hebben die contacten jouw naam ingetypt in de zoekfunctie van LinkedIn. En dat kun jij ook doen

met jouw relaties. En áls je dat dan doet, vervang dan meteen de zin 'Join my network on LinkedIn'. Vervang

deze door een persoonlijke boodschap. Standaard is gemakkelijk maar niet bijster sociaal!

→ Je kunt LinkedIn toegang bieden tot je mailbox, daar kun je ontdekken welke contacten al een account

hebben. Dat heeft overigens niet mijn directe voorkeur, maar het scheelt wel tijd. Maak zelf de afweging.

→ Je kunt ook zelf e-mailadressen invoeren om potentiële contacten te benaderen.

Tip

Ga zorgvuldig om met uitgaande contactverzoeken. Ik krijg regelmatig

LinkedIncontactverzoeken met als reden: “Whatshisname has indicated you are his

friend. You can add him here to your network.”  En vaak is dat dan iemand die ik

niet eens ken, wiens naam ik nooit gehoord heb, dus de aanname dat het al een vriend is blijkt dan

ook wat voorbarig. En de bereidheid deze persoon dan toe te voegen aan mijn netwerk is dan ook

niet zo heel groot... Spreek de waarheid. Ken je iemand niet maar lijkt diegene je interessant voor je

netwerk? Wees er ruiterlijk in. Vaak kiezen netwerkers de optie 'Friend' omdat dat je vrijwaart van het

invoeren van een e-mailadres (dat zij vaak dan niet van de gewenste contactpersoon bezitten). Op

zich is het een begrijpelijke actie, maar een afknapper is het gevolg. En dit wilden we toch juist niét?

LinkedIn Groepen
In een groep kun je actief communiceren met leden. Als je zelf een bedrijf hebt met een actieve klantenkring

en je discussieert over allerlei onderwerpen, dan kun je ook zelf een groep starten. Je kunt instellen of je

dagelijks, wekelijks of geen updates over activiteit in de groep(en) waarvan je lid bent wilt ontvangen. Je kunt

je bij maximaal 50 groepen aanmelden. Je kunt je ook eenvoudig weer afmelden, mocht een groep niet echt

aansluiten op je verwachting of behoefte.

Extra's
→ SlideShare
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Stel je voor: je hebt een krokante PowerPointpresentatie van je bedrijf. In pakweg 5 à 10 slides vertel je

meer over waar jouw bedrijf voor staat en wat je te bieden hebt. In je eigen look & feel. Je kunt je corporate

presentatie opnemen in je LinkedInprofiel. Zo raak je je profielbezoekers niet kwijt als ze op zoek gaan naar

meer informatie.

→ Events

Je kunt zelf evenementen toevoegen op LinkedIn en hier mensen voor uitnodigen of zelf deelnemen aan

andermans events. Denk hierbij aan kennismeetings, congressen en andere bijeenkomsten. Ook leuk: je ziet

bij die events welke netwerkgenoten hetzelfde event bezoeken. En je ontmoet er verse gelijkgestemden.

Advanced
Je kunt geavanceerd zoeken op LinkedIn. Je kunt je zoekopdrachten ook bewaren. Handig! 

Settings

Klik hier alles een keer aan zodat je weet wat je ermee kunt. Onder Profile views in Privacy Settings kun je

kiezen wat andere Linkedin gebruikers zien als jij hun profiel hebt bezocht: Someone, de echte naam of

helemaal niets. Dat is heel persoonlijk. 

Tips

→ Kopieer en plak de gegevens van je LinkedInprofiel in een Kladblokdocument.

Mocht er iets misgaan tijdens het opslaan van je profiel of het aanpassen ervan, dan

heb je je informatie nog paraat. Een printje maken kan ook, maar dan moet je alles

wel weer overtypen. 

→ Bij het invoeren van je primaire e-mailadres doe je er goed aan een privé-adres te gebruiken. Dat

klinkt misschien onlogisch, maar als je bijvoorbeeld je mailadres bij je werkgever kiest en je vertrekt

op enig moment, dan loop je het risico dat je adres ineens niet meer bestaat en dat je minder

controle hebt over je LinkedInprofiel. En dat zou jammer zijn! Je kunt overigens meerdere e-

mailadressen toevoegen, zodat je ervoor kunt kiezen dat je actuele zakelijke e-mailadres het

contactpunt wordt dat wordt gecommuniceerd aan je LinkedInrelaties.

Veel succes en plezier!

Hartelijke groet,
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