Vind een nieuwe
baan met LinkedIn
Vergroot jouw kans op een (nieuwe) baan en
positioneer jezelf als een expert in jouw
vakgebied met onze LinkedIn tips!
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Inleiding
Wil je jouw kans op een (nieuwe) baan vergroten met LinkedIn? LinkedIn is misschien
wel de meest ideale plek om jezelf te profileren. Wanneer bedrijven op zoek zijn naar
iemand met jouw specialiteit, zorg dan dat jij bovenaan in de zoekresultaten staat.
Vervolgens is het aan jou de taak om die persoon te overtuigen dat jij de juiste persoon
bent voor ‘The job’.

In ons ebook vol met LinkedIn tips, lees je hoe je LinkedIn optimaal kan gebruiken om
een nieuwe baan te vinden. Volg de instructies in dit ebook om jouw vindbaarheid via
LinkedIn te vergroten, zoals optimaliseren van jouw profielfoto, headline, samenvatting
en aanbevelingen.
Privacy instellingen
Toch zijn er momenten dat je misschien niet wilt dat jouw gegevens, berichten of
activiteiten met iedereen worden gedeeld. Zo kan het zijn dat wanneer je aan het
solliciteren bent, je niet wilt dat jouw werkgever of collega’s jouw LinkedIn activiteiten
zien zoals een connectie maken met recruiters. Mag LinkedIn jouw surfgedrag op het
internet inventariseren? Dit ebook biedt daarom ook een handleiding om jouw LinkedIn
privacy veilig in te stellen. Zo bepaal je zelf wie welke informatie van jou ziet.

Veel succes!
Mijn Online IDentiteit

© Copyright 2016 Mijn Online IDentiteit. Op de inhoud van dit document berusten auteursrechten.
Het is niet toegestaan de inhoud van dit document te verspreiden, dan wel digitaal, dan wel in gedrukte vorm.

|3

Inhoudsopgave
Inleiding ..................................................................................................................................... 3
Inhoudsopgave .......................................................................................................................... 4
Profileer en positioneer jezelf online ....................................................................................... 6
Jezelf profileren op het internet ............................................................................................... 6
Waarom jezelf profileren op het internet? ................................................................................ 6
Profileer jezelf via LinkedIn ..................................................................................................... 7
Verbeter jouw vindbaarheid op LinkedIn ................................................................................. 8
Verhoog jouw vindbaarheid op LinkedIn ................................................................................. 8
Relevante zoekwoorden ..................................................................................................... 8
Profielsterkte ...................................................................................................................... 9
Jouw profielfoto; jouw eerste indruk ..................................................................................... 10
LinkedIn profielfoto................................................................................................................ 10
Kies voor een allesomvattende omslagfoto ........................................................................... 11
Jouw headline is jouw specialiteit ......................................................................................... 12
LinkedIn Headline ................................................................................................................. 12
Een standaard headline is niet genoeg ............................................................................. 13
Op zoek naar een baan! ................................................................................................... 13
Samenvatting en werkervaring ............................................................................................... 14
LinkedIn samenvatting .......................................................................................................... 14
Werkervaring & opleiding ...................................................................................................... 15
Werkervaring .................................................................................................................... 15
Opleiding .......................................................................................................................... 15
Jouw eigen LinkedIn URL ....................................................................................................... 16
Persoonlijke LinkedIn URL .................................................................................................... 16
Redenen voor een persoonlijke LinkedIn URL: ................................................................. 16
Aanbevelingen en vaardigheden ............................................................................................ 17
LinkedIn aanbevelingen ........................................................................................................ 17
Vaardigheden en onderschrijvingen ...................................................................................... 19
Deel jouw kennis via LinkedIn ................................................................................................ 20

© Copyright 2016 Mijn Online IDentiteit. Op de inhoud van dit document berusten auteursrechten.
Het is niet toegestaan de inhoud van dit document te verspreiden, dan wel digitaal, dan wel in gedrukte vorm.

|4

Kennis delen op LinkedIn ...................................................................................................... 20
Tips voor het delen van kennis:............................................................................................. 21
Creëer een kwalitatief netwerk ............................................................................................... 22
Netwerk opbouwen met LinkedIn .......................................................................................... 22
Bestaande contacten uitnodigen ...................................................................................... 22
Vind studiegenoten, oud collega’s en zakenrelaties ......................................................... 23
Mensen die je onlangs hebt ontmoet ................................................................................ 24
Ontmoet nieuwe relaties met groepen .............................................................................. 24
Profileren via LinkedIn groepen ............................................................................................. 25
LinkedIn groepen .................................................................................................................. 25
Neem deel aan relevante LinkedIn groepen .......................................................................... 26
Laat zien dat je een expert bent door: .............................................................................. 26
Begin een discussie ......................................................................................................... 26
Blijf op de hoogte.............................................................................................................. 27
Begin een eigen LinkedIn groep............................................................................................ 27
LinkedIn privacy instellingen ................................................................................................. 28
Privacy van profiel................................................................................................................. 29
Uw openbare profiel bewerken ......................................................................................... 30
Jouw naam niet in de ranglijst van anderen ...................................................................... 31
Waar kan ik mijn ranglijst bekijken? .................................................................................. 31
Profielwijzigingen delen .................................................................................................... 32
Kiezen wie uw updates kan volgen ................................................................................... 34
Uw organisatie vertegenwoordigen................................................................................... 37
Gegevens delen met toepassingen van derden ................................................................ 37
Account instellingen .............................................................................................................. 39
Apps van derden .............................................................................................................. 39
Communicatie instellingen .................................................................................................... 40
Van wie wilt u uitnodigingen ontvangen? .......................................................................... 41
Groepsuitnodigingen ........................................................................................................ 41
Groepsmeldingen ............................................................................................................. 41
Deelname aan onderzoek ................................................................................................ 42
Inmail Partner ................................................................................................................... 42

© Copyright 2016 Mijn Online IDentiteit. Op de inhoud van dit document berusten auteursrechten.
Het is niet toegestaan de inhoud van dit document te verspreiden, dan wel digitaal, dan wel in gedrukte vorm.

|5

