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Dit boek is een must read voor alle salesmanagers, accountmanagers, relatiemanagers,
marketing- en communicatie professionals, HR medewerkers, managers, directieleden en alle
andere professionals die zichzelf serieus nemen.Veel mensen zien LinkedIn nog steeds als een
database voor contacten of denken dat je het alleen maar gebruikt bij het zoeken naar een
nieuwe baan. Jammer, want LinkedIn biedt zoveel meer voor professionals. Na het lezen van dit
boek, wat bestaat uit ruim 300 pagina’s, snap je de meerwaarde van LinkedIn en ben ook jij in
staat zakelijk succes uit dit uitgebreide platform te halen. Zorg ervoor dat je je concurrentie voor
blijft en leer alle geheimen rondom social selling. De bekende Nederlandse LinkedIn expert
Corinne Keijzer verklapt je alle ins en outs van het succes dat zij met LinkedIn heeft op basis van
jarenlange praktijkervaring bij tientallen bedrijven en organisaties. Inhoudsopgave:Hoofdstuk 1:
Het belang van LinkedInHoofdstuk 2: Een professioneel profielHoofdstuk 3: Je LinkedIn-profiel
professionaliserenHoofdstuk 4: De statistieken van jouw profielHoofdstuk 5: Je belangrijkste
instellingenHoofdstuk 6: Zoekfunctie, connecties en uitnodigingenHoofdstuk 7: De homepage
en je tijdslijnHoofdstuk 8: Berichteninbox en meldingenHoofdstuk 9: GroepenHoofdstuk 10:
Zoeken naar vacaturesHoofdstuk 11: Mobiele applicaties en handige toolsOver de auteur
Corinne Keijzer:Corinne is volledig gespecialiseerd in socialmedia-marketing en richt zich
daarnaast als officieel ambassadeur van LinkedIn vooral op het wegwijs maken van
professionals op LinkedIn, met name op gebied van social selling, marketing en personal
branding. Daarnaast is ze bedreven in het geven van op maat gemaakte workshops en
trainingen, wordt ze veel gevraagd als spreker en is ze auteur van dé LinkedIn handleiding voor
personen welke al ruim 125.000 keer gedownload is. Haar bestseller ‘Meer succes met
LinkedIn!’ is in 2018 en 2019 in Nederland het best verkochte boek over dit platform. Ze schreef
daarnaast ook de boeken en e-books ‘Facebook voor ondernemers’, ‘Meer succes met
LinkedIn!‘, ‘Meer succes met de LinkedIn Sales Navigator!‘ en ‘LinkedIn voor bedrijven’ en geeft
online video trainingen over LinkedIn via Digital Moves Academy. Daarnaast blogt Corinne veel
over LinkedIn en social media op haar eigen website en op Marketingfacts.nl en wordt ze
regelmatig gevraagd door tv, kranten, vakbladen en magazines om haar mening te geven over
social media. Door de FOTY awards is zij uitgeroepen tot beste zelfstandig ondernemer in de
categorie ‘Coaching en training’ en zij is door LinkedIn zelf benoemd tot officieel
ambassadeur.Marcel Molenaar Countrymanager LinkedIn Benelux over dit boek:“Meer succes
met LinkedIn! is een zeer compleet en gedegen overzicht van alle functionaliteiten die het
LinkedInplatform aan professionals te bieden heeft. Ik heb het dan ook met plezier gelezen en
weet zeker dat zowel startende als ervaren netwerkers veel waardevolle informatie zullen halen
uit deze handleiding.”
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Voorwoord De tijd van massacommunicatie is voorbij. We leven in een netwerkmaatschappij, en
socialmediakanalen en interactieve medianetwerken spelen een steeds grotere rol als het gaat
om beslissingen nemen – zowel in je privéleven als in bedrijven en organisaties. In de B2B-
omgeving wordt, volgens onderzoeksbureau IDC, inmiddels 75 procent van de aankopen met
behulp van social media gedaan. 81 procent van de zakelijke beslissingnemers toont eerder
interesse in contacten met een sterk profiel. Veel bedrijven en organisaties zag ik daardoor in de
loop der jaren hun strategie flink aanpassen: van eenrichtingsverkeer, dat vooral bestond uit
zenden, naar een interactieve houding ten opzichte van (potentiële) klanten, opdrachtgevers,
stakeholders en andere geïnteresseerden en betrokkenen.Ook voor werknemers is er veel
veranderd. Koude acquisitie wordt door steeds minder mensen gewaardeerd: nog maar 10
procent van de benaderde mensen vindt dat acceptabel. Je zult dus op een andere manier in



contact moeten komen met nieuwe klanten en op innovatieve wijze je producten of diensten aan
de man moeten brengen. Online aanwezigheid is een must in deze tijd. Als zelfstandig
ondernemer, maar ook als medewerker fungeer je als ambassadeur van je bedrijf, en dan kun je
je maar beter op professionele wijze presenteren. Want voordat je het weet, is je concurrent je
voor. Sinds eind 2009 werk ik officieel met LinkedIn. Het is mijn digitale visitekaartje, de beste
tool om potentiële klanten en opdrachtgevers te vinden, te netwerken en mijzelf te profileren als
expert. Ik train, begeleid en adviseer mensen en bedrijven in de wirwar van social media. Ik
benader zelf geen mensen, maar ik zorg ervoor dat ze mij vinden en vervolgens benaderen. En
dat kun jij ook voor elkaar krijgen, als je LinkedIn op de juiste manier inzet. Om jou als
professional verder te helpen in deze netwerkmaatschappij, heb ik dit boek geschreven. Het is
geschikt voor zowel beginners als gevorderden en vooral gebaseerd op eigen ervaringen uit de
praktijk. Ik werkte met mkb’ers, met zzp’ers en voor langere periodes binnen grotere (corporate)
bedrijven in allerlei verschillende branches.Dit boek helpt je om een stevige basis te leggen voor
een duidelijk vindbaar en zichtbaar profiel en zorgt ervoor dat je begrijpt wat netwerken inhoudt,
hoe je social selling kunt toepassen en hoe ook jij uiteindelijk tot die waardevolle leads en goede
klanten komt.LinkedIn is je digitale cv, je professionele visitekaartje, maar vooral ook het
platform waar je als professional vandaag de dag niet meer zonder kunt. Ik wens je heel veel
succes met en op LinkedIn! Corinne Keijzer – Digital Moves 

Voorwoord1 Het belang van LinkedInWaarom een persoonlijk LinkedIn-profiel?Koude acquisitie
vs social sellingDe vijf belangrijke elementen van social sellingHoe werkt LinkedIn?Het tijdperk
van het netwerkenVerkoop jezelf niet, laat anderen je verkopenDigitaal
visitekaartjeZichtbaarheidRicht je op je rol als expertVindbaarheidGeven is het nieuwe
krijgen1.1 Checklist na hoofdstuk 12. Een professioneel profiel2.1 Voor wie nog geen profiel
heeft2.2 Voor wie al een profiel heeft2.3 Verschil in opties en lay-out2.4 Het toepassen van SEO
voor LinkedInUbersuggestGoogle Trends2.5 Het LinkedIn-logo in je e-mail, cv of website2.6
Checklist na hoofdstuk 23. Je LinkedIn-profiel professionaliseren3.1 ProfielfotoCheck wat
anderen van jouw profielfoto vindenLachend op je foto3.2 Achtergrondfoto3.3 Naam3.4
Connecties3.5 KopregelEen paar concrete voorbeelden voor kopregels3.6 Huidige functie en
opleiding3.7 Omgeving en bedrijfstak3.8 ContactgegevensWebsitesTelefoonnummerAdresE-
mailadresTwitterSkype-adres of andere Instant MessengerVerjaardag3.9 Profiel-URL en
openbaar profielProfiel-URL aanpassenOpenbaar profiel aanpassen3.10 Beschikbaar en
aangeboden servicesBeschikbaarheidAangeboden services voor zelfstandigen3.11
Profielonderdeel toevoegenInfoUitgelichtAchtergrondVaardigheden en
onderschrijvingenPrestatiesAanvullende informatie en Ondersteunende talen3.12
Aanbevelingen3.13 Een profiel in een andere taal aanmaken3.14 Je profiel opslaan als pdf3.15
Een profiel delen3.16 Wanneer heb je een zeer deskundig profiel?3.17
SalarisinzichtenSalarisinzichtenMijn items3.18 Checklist na hoofdstuk 34. De statistieken van
jouw profiel4.1 Zien wie jouw profiel bekeken heeftWaarom zie je niet altijd een naam of foto?



Hoe maak ik mezelf zichtbaar of anoniemInformatie over de bezoekers van jouw profiel4.2 Meer
bezoekers naar je profiel trekken4.3 Zien wie jouw profiel gevonden heeft4.4 Checklist na
hoofdstuk 45 Je belangrijkste instellingen5.1 AccountvoorkeurenTaalGebruikers die dit profiel
hebben bekeken, bekeken ook‘Reactiveren’ - probeer Premium gratisAccountbeheer – het
samenvoegen, sluiten of op inactief zetten van accountsJe LinkedIn-accounts
samenvoegenAccount sluiten5.2 Aanmelding en beveiligingWaar u bent aangemeldDubbele
verificatie5.3 ZichtbaarheidUw openbare profiel bewerkenWie uw connecties kan
zienProfielzichtbaarheid buiten LinkedInOnline Status beherenFunctiewijzigingen, gewijzigde
opleidingen en werkjubileums delen5.4 CommunicatieE-mailPushLeesbevestigingen en
typindicators5.5 GegevensprivacyUw gegevens en activiteit beherenToegestane services5.6
AdvertentiegegevensProfielgegevens voor het personaliseren van
advertentiesInteressecategorieënGegevens verzameld op LinkedInInformatie over doelgroepen
voor websites die u bezoektAdvertenties buiten LinkedInInteracties met bedrijvenAan
advertenties gerelateerde acties5.7 Checklist na hoofdstuk 56. Zoekfunctie, connecties en
uitnodigingen6.1 De zoekfunctiePersonen zoekenVacatures, evenementen, bedrijven, groepen
en onderwijsinstellingen zoekenGericht zoeken binnen content op LinkedInZoekopdracht
opslaan en zoekmelding aanmaken6.2 Iemand uitnodigen om te linkenIemand uitnodigen via
desktop of laptopIemand uitnodigen via smartphone of tabletIemand uitnodigen met een QR-
codeUitnodiging intrekken6.3 Uitnodigingen ontvangenUitnodigingen met of zonder persoonlijke
boodschapPersoonlijke contacten toevoegenPersonen die je misschien kent uitnodigen6.4 Je
volledige lijst met connectiesEen connectie verwijderen6.5 Iemand volgen zonder te linkenWaar
vind je je volgers terug6.6 Iemand blokkeren6.7 Checklist na hoofdstuk 67. De homepage en je
tijdlijn7.1 De inrichting van je homepageStatistieken, opgeslagen items en beheerde
pagina’sHet volgen van hashtags, evenementen en groepen7.2 Contentmarketing en –
strategieBekendheid genereren:OverwegingConversieGebruik LinkedIn als middel7.3 Een
update plaatsenEen afbeelding of foto plaatsen in je updateEen video plaatsenEen document
plaatsen in je updateEen link naar een website plaatsen in je updateHet gebruik van hashtags in
updatesEen mention plaatsen in een updateSpeciale opties bij plaatsen updateTien extra tips
voor het plaatsen van updates7.4 Het algoritme van de tijdlijnWat is een view7.5 Updates
verbergen of connecties ontvolgenIemand weer volgen7.6 Liken, reageren en delen7.7 Een
overzicht van jouw updates, activiteiten en statistiekenDe statistieken van je updatesEen
overzicht van updates van je connecties7.8 Een artikel of nieuwsbriefPromoot je eigen
artikelStatistieken van je artikelen10 tips voor onderwerpen voor je artikel of nieuwsbrief12 tips
voor het schrijven van een artikel op LinkedInWat als je ook blogt op je eigen website?7.9
EvenementenEen evenement aanmaken

Voorwoord1 Het belang van LinkedInWaarom een persoonlijk LinkedIn-profiel?Koude acquisitie
vs social sellingDe vijf belangrijke elementen van social sellingHoe werkt LinkedIn?Het tijdperk
van het netwerkenVerkoop jezelf niet, laat anderen je verkopenDigitaal



visitekaartjeZichtbaarheidRicht je op je rol als expertVindbaarheidGeven is het nieuwe
krijgen1.1 Checklist na hoofdstuk 12. Een professioneel profiel2.1 Voor wie nog geen profiel
heeft2.2 Voor wie al een profiel heeft2.3 Verschil in opties en lay-out2.4 Het toepassen van SEO
voor LinkedInUbersuggestGoogle Trends2.5 Het LinkedIn-logo in je e-mail, cv of website2.6
Checklist na hoofdstuk 23. Je LinkedIn-profiel professionaliseren3.1 ProfielfotoCheck wat
anderen van jouw profielfoto vindenLachend op je foto3.2 Achtergrondfoto3.3 Naam3.4
Connecties3.5 KopregelEen paar concrete voorbeelden voor kopregels3.6 Huidige functie en
opleiding3.7 Omgeving en bedrijfstak3.8 ContactgegevensWebsitesTelefoonnummerAdresE-
mailadresTwitterSkype-adres of andere Instant MessengerVerjaardag3.9 Profiel-URL en
openbaar profielProfiel-URL aanpassenOpenbaar profiel aanpassen3.10 Beschikbaar en
aangeboden servicesBeschikbaarheidAangeboden services voor zelfstandigen3.11
Profielonderdeel toevoegenInfoUitgelichtAchtergrondVaardigheden en
onderschrijvingenPrestatiesAanvullende informatie en Ondersteunende talen3.12
Aanbevelingen3.13 Een profiel in een andere taal aanmaken3.14 Je profiel opslaan als pdf3.15
Een profiel delen3.16 Wanneer heb je een zeer deskundig profiel?3.17
SalarisinzichtenSalarisinzichtenMijn items3.18 Checklist na hoofdstuk 34. De statistieken van
jouw profiel4.1 Zien wie jouw profiel bekeken heeftWaarom zie je niet altijd een naam of foto?
Hoe maak ik mezelf zichtbaar of anoniemInformatie over de bezoekers van jouw profiel4.2 Meer
bezoekers naar je profiel trekken4.3 Zien wie jouw profiel gevonden heeft4.4 Checklist na
hoofdstuk 45 Je belangrijkste instellingen5.1 AccountvoorkeurenTaalGebruikers die dit profiel
hebben bekeken, bekeken ook‘Reactiveren’ - probeer Premium gratisAccountbeheer – het
samenvoegen, sluiten of op inactief zetten van accountsJe LinkedIn-accounts
samenvoegenAccount sluiten5.2 Aanmelding en beveiligingWaar u bent aangemeldDubbele
verificatie5.3 ZichtbaarheidUw openbare profiel bewerkenWie uw connecties kan
zienProfielzichtbaarheid buiten LinkedInOnline Status beherenFunctiewijzigingen, gewijzigde
opleidingen en werkjubileums delen5.4 CommunicatieE-mailPushLeesbevestigingen en
typindicators5.5 GegevensprivacyUw gegevens en activiteit beherenToegestane services5.6
AdvertentiegegevensProfielgegevens voor het personaliseren van
advertentiesInteressecategorieënGegevens verzameld op LinkedInInformatie over doelgroepen
voor websites die u bezoektAdvertenties buiten LinkedInInteracties met bedrijvenAan
advertenties gerelateerde acties5.7 Checklist na hoofdstuk 56. Zoekfunctie, connecties en
uitnodigingen6.1 De zoekfunctiePersonen zoekenVacatures, evenementen, bedrijven, groepen
en onderwijsinstellingen zoekenGericht zoeken binnen content op LinkedInZoekopdracht
opslaan en zoekmelding aanmaken6.2 Iemand uitnodigen om te linkenIemand uitnodigen via
desktop of laptopIemand uitnodigen via smartphone of tabletIemand uitnodigen met een QR-
codeUitnodiging intrekken6.3 Uitnodigingen ontvangenUitnodigingen met of zonder persoonlijke
boodschapPersoonlijke contacten toevoegenPersonen die je misschien kent uitnodigen6.4 Je
volledige lijst met connectiesEen connectie verwijderen6.5 Iemand volgen zonder te linkenWaar
vind je je volgers terug6.6 Iemand blokkeren6.7 Checklist na hoofdstuk 67. De homepage en je



tijdlijn7.1 De inrichting van je homepageStatistieken, opgeslagen items en beheerde
pagina’sHet volgen van hashtags, evenementen en groepen7.2 Contentmarketing en –
strategieBekendheid genereren:OverwegingConversieGebruik LinkedIn als middel7.3 Een
update plaatsenEen afbeelding of foto plaatsen in je updateEen video plaatsenEen document
plaatsen in je updateEen link naar een website plaatsen in je updateHet gebruik van hashtags in
updatesEen mention plaatsen in een updateSpeciale opties bij plaatsen updateTien extra tips
voor het plaatsen van updates7.4 Het algoritme van de tijdlijnWat is een view7.5 Updates
verbergen of connecties ontvolgenIemand weer volgen7.6 Liken, reageren en delen7.7 Een
overzicht van jouw updates, activiteiten en statistiekenDe statistieken van je updatesEen
overzicht van updates van je connecties7.8 Een artikel of nieuwsbriefPromoot je eigen
artikelStatistieken van je artikelen10 tips voor onderwerpen voor je artikel of nieuwsbrief12 tips
voor het schrijven van een artikel op LinkedInWat als je ook blogt op je eigen website?7.9
EvenementenEen evenement aanmakenOpties voor een gepubliceerd evenementWat gebeurt
er als je je connecties uitnodigtZelf vragen deel te nemen aan een evenementGeef bekendheid
aan je evenement door te delen of te posten7.10 StoriesWaar vind je storiesWat plaats je in
storiesWie heeft je story bekekenIemand taggen in je storyWat je verder moet weten over
Stories7.11 Checklist na hoofdstuk 78. Berichteninbox en meldingen8.1 Privéberichten in je
inboxWie kun je een privébericht sturen op LinkedInBerichten versturen op laptop/desktop en
mobiele appsBericht verwijderen of bewerkenGifjes, bestanden en
videomeetingsSpraakberichtenSmart repliesOpties voor de inboxBerichten versturen vanuit het
chatvenster8.2 MeldingenMeldingen om te feliciterenUitschrijven voor
meldingenMeldingsinstellingen beheren8.3 Checklist na hoofdstuk 89. Groepen9.1 Lijstgroepen
en verborgen groepenLijstgroepenVerborgen groepen9.2 Hoe werken groepen?Social listening
in groepenEen groep weer verlatenJe instellingen bijwerken9.3 Waar vind je jouw groepen9.4
Zelf een groep aanmaken9.5 Checklist na hoofdstuk 910. Zoeken naar
vacaturesZoekopdrachten vacatures opslaan of terugvinden10.1 Solliciteren en je netwerk voor
je laten werkenSolliciteren via de mobiele applicatie10.2 Checklist na hoofdstuk 1011. Mobiele
applicaties en handige tools11.1 LinkedIn-applicatieVerschillende LinkedIn-applicaties11.2
Handige tools voor LinkedInSSI – Social Selling
IndexHootsuiteIFTTTLearningSlideShareProFinderShield appAnswer the publicHelpdesk
LinkedIn

Aanvullende informatie en Ondersteunende talen3.12 Aanbevelingen3.13 Een profiel in een
andere taal aanmaken3.14 Je profiel opslaan als pdf3.15 Een profiel delen3.16 Wanneer heb je
een zeer deskundig profiel?3.17 SalarisinzichtenSalarisinzichtenMijn items3.18 Checklist na
hoofdstuk 34. De statistieken van jouw profiel4.1 Zien wie jouw profiel bekeken heeftWaarom zie
je niet altijd een naam of foto?Hoe maak ik mezelf zichtbaar of anoniemInformatie over de
bezoekers van jouw profiel4.2 Meer bezoekers naar je profiel trekken4.3 Zien wie jouw profiel
gevonden heeft4.4 Checklist na hoofdstuk 45 Je belangrijkste instellingen5.1



AccountvoorkeurenTaalGebruikers die dit profiel hebben bekeken, bekeken ook‘Reactiveren’ -
probeer Premium gratisAccountbeheer – het samenvoegen, sluiten of op inactief zetten van
accountsJe LinkedIn-accounts samenvoegenAccount sluiten5.2 Aanmelding en
beveiligingWaar u bent aangemeldDubbele verificatie5.3 ZichtbaarheidUw openbare profiel
bewerkenWie uw connecties kan zienProfielzichtbaarheid buiten LinkedInOnline Status
beherenFunctiewijzigingen, gewijzigde opleidingen en werkjubileums delen5.4 CommunicatieE-
mailPushLeesbevestigingen en typindicators5.5 GegevensprivacyUw gegevens en activiteit
beherenToegestane services5.6 AdvertentiegegevensProfielgegevens voor het personaliseren
van advertentiesInteressecategorieënGegevens verzameld op LinkedInInformatie over
doelgroepen voor websites die u bezoektAdvertenties buiten LinkedInInteracties met
bedrijvenAan advertenties gerelateerde acties5.7 Checklist na hoofdstuk 56. Zoekfunctie,
connecties en uitnodigingen6.1 De zoekfunctiePersonen zoekenVacatures, evenementen,
bedrijven, groepen en onderwijsinstellingen zoekenGericht zoeken binnen content op
LinkedInZoekopdracht opslaan en zoekmelding aanmaken6.2 Iemand uitnodigen om te
linkenIemand uitnodigen via desktop of laptopIemand uitnodigen via smartphone of
tabletIemand uitnodigen met een QR-codeUitnodiging intrekken6.3 Uitnodigingen
ontvangenUitnodigingen met of zonder persoonlijke boodschapPersoonlijke contacten
toevoegenPersonen die je misschien kent uitnodigen6.4 Je volledige lijst met connectiesEen
connectie verwijderen6.5 Iemand volgen zonder te linkenWaar vind je je volgers terug6.6
Iemand blokkeren6.7 Checklist na hoofdstuk 67. De homepage en je tijdlijn7.1 De inrichting van
je homepageStatistieken, opgeslagen items en beheerde pagina’sHet volgen van hashtags,
evenementen en groepen7.2 Contentmarketing en –strategieBekendheid
genereren:OverwegingConversieGebruik LinkedIn als middel7.3 Een update plaatsenEen
afbeelding of foto plaatsen in je updateEen video plaatsenEen document plaatsen in je
updateEen link naar een website plaatsen in je updateHet gebruik van hashtags in updatesEen
mention plaatsen in een updateSpeciale opties bij plaatsen updateTien extra tips voor het
plaatsen van updates7.4 Het algoritme van de tijdlijnWat is een view7.5 Updates verbergen of
connecties ontvolgenIemand weer volgen7.6 Liken, reageren en delen7.7 Een overzicht van
jouw updates, activiteiten en statistiekenDe statistieken van je updatesEen overzicht van
updates van je connecties7.8 Een artikel of nieuwsbriefPromoot je eigen artikelStatistieken van
je artikelen10 tips voor onderwerpen voor je artikel of nieuwsbrief12 tips voor het schrijven van
een artikel op LinkedInWat als je ook blogt op je eigen website?7.9 EvenementenEen
evenement aanmakenOpties voor een gepubliceerd evenementWat gebeurt er als je je
connecties uitnodigtZelf vragen deel te nemen aan een evenementGeef bekendheid aan je
evenement door te delen of te posten7.10 StoriesWaar vind je storiesWat plaats je in storiesWie
heeft je story bekekenIemand taggen in je storyWat je verder moet weten over Stories7.11
Checklist na hoofdstuk 78. Berichteninbox en meldingen8.1 Privéberichten in je inboxWie kun je
een privébericht sturen op LinkedInBerichten versturen op laptop/desktop en mobiele
appsBericht verwijderen of bewerkenGifjes, bestanden en videomeetingsSpraakberichtenSmart



repliesOpties voor de inboxBerichten versturen vanuit het chatvenster8.2 MeldingenMeldingen
om te feliciterenUitschrijven voor meldingenMeldingsinstellingen beheren8.3 Checklist na
hoofdstuk 89. Groepen9.1 Lijstgroepen en verborgen groepenLijstgroepenVerborgen
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1 Het belang van LinkedInLinkedIn is een zakelijk online platform voor professionals. Waren het
tot een paar jaar geleden nog vooral de hbo’ers en wo’ers die een profiel aanmaakten, nu zie je
ook steeds meer mbo’ers hun weg vinden naar dit professionele netwerk. LinkedIn kent twee
soorten profielen: bedrijfspagina’s en persoonlijke profielen. Op het moment van schrijven zijn er
wereldwijd dik 30 miljoen bedrijfspagina’s, bijna 750 miljoen persoonlijke profielen in 200 landen
en komen er iedere seconde drie accounts bij. In Nederland tellen we bijna 9 miljoen
persoonlijke accounts en is LinkedIn het grootste professionele netwerkplatform. Nederlanders
zijn ‘s werelds grootste (en misschien wel succesvolste) gebruikers van LinkedIn. Niet voor niets
komen de ontwerpers ook naar Nederland om te sparren en onze feedback te vragen over het
gebruik. Als officieel ambassadeur, samen met een paar vakgenoten, ben ik al een aantal keren
het gesprek aangegaan. En dat vind ik het mooie aan de medewerkers van LinkedIn: ze staan
altijd open voor (opbouwende) kritiek en frisse ideeën. Naast persoonlijke profielen en
bedrijfspagina’s kent LinkedIn ruim 2 miljoen groepen. Dit zijn fora waarop LinkedIn-leden allerlei
uiteenlopende onderwerpen bespreken.In dit boek gaat het vooral om het persoonlijke profiel,
maar ook de groepen komen aan bod. Voor bedrijfspagina’s verwijs ik graag naar mijn
boek . Waarom een persoonlijk LinkedIn-profiel? De vraag ‘Wat moet ik met LinkedIn?’ wordt
vaak gesteld. Bij heel wat professionals heerst nog steeds de misvatting dat LinkedIn een soort
Rolodex is met wat contacten en dat het verder een statisch platform is of alleen geschikt voor
werkzoekenden. Maar LinkedIn is veel meer dan dat:Het is een fantastisch netwerkplatform.Het
is een database voor al je contacten, met als voordeel dat jouw contacten zelf hun data
bijhouden.Het is je digitale cv waarmee je direct kunt solliciteren op vacatures binnen
LinkedIn.Het is een informatiekanaal waarop je enorm veel kunt lezen over onderwerpen uit
bijvoorbeeld jouw vakgebied.Het is een platform waarop je je vakkennis kunt tonen.Het is je
digitale visitekaartje.Het laat jou een ambassadeur zijn voor het bedrijf waarvoor je werkt.Het
stelt je in staat te volgen wat interessante besluitvormers, prospects en bedrijven online zeggen



en daar handig op in te spelen om jezelf zichtbaar te maken.Het is een ideaal platform om in te
zetten voor recruitment en social selling.In dit boek ga ik vooral in op dit laatste onderdeel: social
selling. Koude acquisitie vs social selling De tijd van koude acquisitie – mensen die je niet kent
onverwachts bellen om iets aan de man te brengen – is echt wel voorbij. 90 procent van de
mensen in Nederland wil niet meer gebeld worden voor verkooppraatjes. Maar de
mogelijkheden zijn de laatste jaren uitgebreid met de komst van het internet en social selling is
daar één van. De term ‘social selling’ vind ik persoonlijk niet helemaal de lading dekken, want
het draait in eerste instantie niet om het ‘verkopen’ van iets. Mijn definitie: Social selling is een
proces waarin je je (sociale) netwerken inzet om de juiste professionals en besluitvormers
(online) te ontmoeten, hen kennis laat maken met jouw expertise, jouw werk en jouw merk, en je
vervolgens bouwt aan een sterke (online) relatie, waarin je in eerste instantie alleen geeft en
verbindt, om uiteindelijk omzet/nieuwe klanten/meer bekendheid te genereren. In het boek van
salesprofessional trainers Harro Willemsen en Arjo Bunnik las ik een mooie vergelijking met het
sales-proces: een golf-court. Je wil een hole-in-one slaan, maar dat lukt maar een keer of 3 van
de 100. Je hebt meerdere slagen nodig om het balletje in de hole te krijgen. En zo werkt het met
je prospects ook. Zoek verbinding, reageer, like, toon interesse. Als je uiteindelijk denkt dat het
moment daar is, neem je contact op. LinkedIn helpt je bij het vergroten van vertrouwen,
gunfactor en expertstatus bij je doelgroep, waardoor je uiteindelijk ook meer klanten zult
aantrekken. De vijf belangrijke elementen van social selling Om het proces van social selling
succesvol te laten verlopen heb je vijf elementen nodig die als een geoliede machine met elkaar
moeten samenwerken. Mis je een van deze elementen, dan voelt dat als een stok in een
draaiend wiel, het proces stagneert direct.Professioneel profiel: de fundering van je gehele
proces, je basis. Een onprofessioneel profiel werkt al snel averechts, het is je visitekaartje en
bepaalt of mensen met je in zee gaan of niet. Zichtbaarheid: LinkedIn werkt pas als je zelf in
beweging komt. Plaats originele, kwalitatieve content in de vorm van artikelen, updates en
stories, en like en reageer op content van anderen. In paragraaf 7.2 leg ik je de werking uit van
content op LinkedIn en wat het je kan brengen. Vindbaarheid: zorg ervoor dat mensen op je
profiel komen als ze een zoekopdracht geven in Google of de zoekmachine. Juiste personen
aantrekken: gebruik de zoekmachine, in de gratis of betaalde versie van LinkedIn, om de juiste
besluitvormers te vinden binnen deze tool. LinkedIn heeft een schat aan data die je kunt
gebruiken om tot in detail mensen op te sporen. Sterk netwerk: het bouwen aan een sterk
netwerk is belangrijk om je uiteindelijk ook zichtbaar te maken bij de juist personen. Niet alleen
mensen uit je eigen branche of met hoge functies, maar ook mensen die je content helpen
verspreiden. Kwaliteit is ook hier heel belangrijk. Alle elementen komen in dit boek uitgebreid
naar voren. Hoe werkt LinkedIn? Als je op LinkedIn een profiel aanmaakt, nodig je mensen uit
om te linken of word je zelf door iemand uitgenodigd. Er is van beide kanten toestemming nodig,
dus het is tweerichtingsverkeer. Op het moment dat je gelinkt bent met LinkedIn-leden, ben je
eerstegraadsconnecties van elkaar. Is je connectie met iemand anders gelinkt, dan noem je die
andere persoon een tweedegraadsconnectie. De connecties van de tweedegraadsconnecties



noem je derdegraadsconnecties. Al deze connecties bij elkaar vormen jouw netwerk. Iedereen
die daarbuiten valt, valt ook automatisch buiten je netwerk en in de gratis versie van LinkedIn
ook buiten je bereik. Je kunt op het profiel van een LinkedIn-lid zien in de hoeveelste graad hij of
zij zit door het cijfer achter de naam. Het tijdperk van het netwerken Zoals ik in het voorwoord al
aangaf, is de tijd van massacommunicatie voorbij. Netwerken is voor jou als professional enorm
belangrijk en als je niet al begonnen bent, dan raad ik je echt aan direct te beginnen, anders mis
je gewoon de spreekwoordelijke boot. Waarom zo stellig? Het draait in deze tijd meer en meer
om persoonlijkheid, gunfactor, social selling, persoonlijke aanbevelingen, samenwerkingen,
bouwen aan relaties, vertrouwen en transparantie. En dit gebeurt niet alleen offline of via de
welbekende mond-tot-mondreclame, maar juist ook steeds meer online. Je staat waarschijnlijk
weleens op een borrel, zakelijk of privé, of op een evenement of een andere bijeenkomst met
een paar mensen te praten. Op dat moment mis je alles wat er verder om je heen gezegd wordt.
Stel nou dat net een paar meter achter je iemand vertelt dat hij op zoek is naar een goed bedrijf
dat hem kan helpen met het verbeteren van de airconditioning in zijn bedrijf. En stel nou dat de
persoon naast hem jou niet kent en niet weet dat jij daarin gespecialiseerd bent. Kans
gemist! En dat is het mooie van LinkedIn: daar kun je direct anticiperen op dit soort vragen,
eventueel met behulp van je waardevolle netwerk of de extra tool . En daar ligt ook de kracht van
LinkedIn: je kunt op ieder tijdstip van de dag updates volgen van iedereen die je wilt en daarop
inspringen. Of iemand kan jouw naam doorgeven, wat het nog sterker maakt. Zorg dat mensen
over jou gaan praten, offline, maar vooral ook online. Zorg dat je als eerste genoemd wordt en
dat jouw naam bekend wordt bij interessante personen. Verkoop jezelf niet, laat anderen je
verkopen Verkopers die roepen dat hun product of dienst het best, het snelst of misschien het
goedkoopst is, kunnen roepen wat ze willen: we geloven verkopers niet meer op hun blauwe
ogen. Wel geloven we de buurman, de vriend of vriendin of het familielid dat zo laaiend
enthousiast is over jouw product of dienst. Jij als verkoper zult dus een andere weg in moeten
slaan. Netwerken en aanbevelingen zijn hiervoor van essentieel belang. Zorg ervoor dat mensen
jou gaan verkopen in plaats van dat je jezelf probeert te verkopen. Digitaal
visitekaartje Directeur, manager, medewerker, zzp’er – het maakt niet uit welke functie je
bekleedt, voor iedereen geldt: een eerste indruk maak je maar één keer, ook online. Hoe je
LinkedIn-profiel eruitziet, zegt een heleboel over jou. Het is je digitale visitekaartje. Mensen die
op jouw profiel komen vormen direct een oordeel over je op basis van je foto, van de manier
waarop je je profiel hebt opgesteld en van je tekstuele en visuele inhoud. Mensen zoeken
mensen online op, willen weten met wie ze te maken hebben als ze een afspraak met je hebben,
als ze klant zijn of misschien willen worden, als ze iets over je lezen of als ze je nodig hebben
om bijvoorbeeld voorgesteld te worden aan een bekende. Het is ondenkbaar dat een
professional niet online te vinden is. Dan heeft die wellicht iets te verbergen of loopt hij achter.
En dat is misschien niet zo, maar het is wel een beetje gek om in dit digitale tijdperk geen
LinkedIn-profiel te hebben. Je mist dan (grote) kansen. Zichtbaarheid Je kunt een mooi en
professioneel LinkedIn-profiel opzetten, maar als het niet zichtbaar is, heb je er nog niets aan.



Wij als Nederlanders zijn niet echt gewend om te pronken met wat we hebben, met wie we zijn.
Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik heb altijd moeite met deze uitspraak en draai
het liever om: doe maar gek, dan doe je al normaal genoeg. Door normaal te zijn val je namelijk
helemaal niet op.Nu is gek doen op een zakelijk, professioneel platform natuurlijk niet altijd
handig omdat niet iedereen daarvan gediend is. Maar er zijn genoeg manieren om jezelf
zichtbaar te maken, om op te vallen. Een goed profiel hebben is één, maar ermee aan de slag
gaan, netwerken, interacteren, jezelf goed profileren met behulp van je statusupdates, stories,
blogs of groepen en hashtags is een tweede. Als een potentiële klant op zoek is naar een goed
product of een bepaalde dienst, dan kijkt hij vaak op LinkedIn. De meeste potentiële klanten in
de B2B-markt gebruiken LinkedIn om hun aankoopbeslissingen te laten beïnvloeden en hebben
gemiddeld op alle media al 12 stukken content van je gezien en 90% van hun onderzoek achter
de rug als ze je benaderen. Als je een beroep uitoefent met een bepaalde expertise, dan kun je
jezelf heel goed profileren op LinkedIn als dé expert. Dit kun je doen met behulp van het
plaatsen van updates en blogs. Je kunt ergens op reageren, updates liken of iets delen en jezelf
mengen in discussies in de groepen of daar zelf gesprekken aangaan. Op die manier leren jouw
connecties je kennen als expert en zullen zij jouw naam – hopelijk – als eerste noemen als
iemand op LinkedIn iemand zoekt met jouw expertise. En ik bedoel hiermee niet dat je moet
gaan spammen, want dan schrik je mensen juist af. Laat ze zelf bekend raken met jou, je
organisatie, product en/of dienst door goede en interessante content, en zo zelf tot inzicht
komen. Zorg dat ze niet meer om jou heen kunnen. Richt je op je rol als expert We leven in een
tijd waarin alles vluchtig is, vooral online. Mensen vergeten snel. Blijf je in het vizier, dan zal men
je onthouden. Het is daarom belangrijk jezelf continu als expert te profileren. Help mensen, geef
hun informatie, tips, advies zonder jezelf te verkopen. Het draait vooral om de gunfactor. Je zult
zien dat hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. En dat geven kan al bestaan uit een bericht
doorsturen, iemand voorstellen aan een ander of een vraag beantwoorden. Je bent bijvoorbeeld
hypotheekadviseur. Je hebt dan uiteraard alle kennis en kunde omtrent hypotheken,
verzekeringen en andere verwante producten. Stel, je ziet iemand in een groep of statusupdate
dringend om hulp vragen, bijvoorbeeld over een spaarhypotheek, wat doe je dan? Een
veelgemaakte fout is dat mensen zichzelf aanbieden en willen ‘verkopen’. Soms loopt dit goed
af en is iemand daar gevoelig voor, maar vaak schrikt het alleen maar af. Wie geloof je eerder:
de autoverkoper die een auto wil verkopen of een goede bekende die jou diezelfde auto
aanbeveelt op basis van zijn persoonlijke ervaringen? Je kunt online beter een goed advies of
een goede tip geven, volledig onzelfzuchtig, en daarmee laten zien wat je in huis hebt. Je zult
merken dat je op die manier meer vertrouwen opwekt dan een schreeuwerige adviseur die direct
een afspraak probeert af te dwingen. Netwerken kost uiteraard tijd. En energie. Maar als je
volhoudt, gaan mensen je herkennen, je onthouden. Ze zullen jou aanwijzen als hun connecties
vragen om een goede hypotheekadviseur. Want jij bent te vertrouwen, niet voor jezelf bezig,
maar voor je klant. En daarom is het belangrijk dat je ook linkt met mensen die je niet kent. Zij
kunnen jouw potentiële klant of opdrachtgever zijn, maar misschien kennen ze ook weer andere



mensen die jou verder kunnen helpen. Vindbaarheid Veel mensen beginnen hun zoektocht naar
professionals en experts in Google. Google werkt met zoekmachine-optimalisatie. Dat betekent
dat als iemand een of meerdere woorden intypt, bijvoorbeeld een bepaalde expertise of een
naam, hij naar een bepaalde website wordt geleid. Hoe relevanter de website, hoe hoger hij in
de zoekresultaten verschijnt. Dit heeft met meerdere factoren te maken, maar vooral met de
teksten waarmee de website gevuld is. Om dus met je LinkedIn-profiel hoog in Google te
verschijnen bij bepaalde zoektermen, is het van belang dat je bij het invullen van je profiel goed
bedenkt hoe en door wie je gevonden wilt worden. De zoekfunctie binnen LinkedIn werkt net
zoals bij Google, namelijk op zoektermen. Dus wil jij gevonden worden op ‘salesmanager’, dan
moet je zorgen dat die term in je profiel staat. Maar er zijn meerdere benamingen voor functies,
dus het kan ook zijn dat iemand zoekt op ‘vertegenwoordiger’. Of misschien typt iemand de
woorden los, dus ‘sales manager’. En als jij dat woord of die combinatie van woorden niet in je
profiel hebt gezet, dan verschijn jij niet in de zoekresultaten. Het is dus van belang dat alle
relevante zoektermen in je profiel te vinden zijn. Daar zijn verschillende velden voor in te zetten
aangezien je hele profiel wordt geïndexeerd. Geven is het nieuwe krijgen Als je vroeger, toen je
klein was, iets moest delen, bijvoorbeeld met een vriendje, dan betekende het dat je een stukje
weg moest geven van wat je had. Je hield zelf minder over. Al had je dan natuurlijk wel een blij
vriendje. Maar nu betekent delen ook krijgen, vooral online. In de inmiddels veelgehoorde leus
‘als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen’ zit dan ook echt een kern van
waarheid. Probeer het maar eens. Ga online, help mensen, like en reageer, stuur hen door naar
de juiste personen (want ook jij kent mensen die graag netwerken). Vaak is een kleine moeite of
handeling al genoeg om iemand je te laten onthouden. En driemaal raden wat er dan gebeurt als
er een opdracht of aanvraag van een connectie in zijn tijdlijn voorbijkomt die voor jou geschikt
is… Juist! 1.1 Checklist na hoofdstuk 1 Na het doornemen van dit hoofdstuk:□ Snap je de
essentie van LinkedIn, wat het voor je doet en hoe het werkt;□ Weet je wat social selling is en
begrijp je waarom de oude vorm van acquireren langzaam uitsterft;□ Heb je je (bijgewerkte)
cv opgezocht om te verwerken in je LinkedIn-profiel.

2. Een professioneel profielZoals ik al zei in het voorwoord is dit boek geschikt voor alle niveaus.
Ben je net begonnen of heb je nog geen profiel? Geen probleem, volg rustig alle stappen in dit
boek. Heb je al wel een profiel, dan kun je verdergaan met paragraaf 2.2. 2.1 Voor wie nog geen
profiel heeft Indien je nog geen LinkedIn-profiel hebt, is het nu tijd er een aan te maken. Op die
manier kun je alles wat je in dit boek leert direct toepassen. Een profiel aanmaken is zo gebeurd.
Ga naar en klik op ‘Lid worden’.Vul je gegevens in of log in met je Google account. Gebruik altijd
je echte naam (geen bedrijfsnaam) en klik op ‘Nu lid worden’. Nadat je bewijs hebt geleverd dat
je een ‘echt persoon’ bent door middel van het oplossen van een vraag of puzzel, kun je verder.
In het volgende veld kun je aangeven of je in dienst, werkzoekende of student bent. Afhankelijk
van wat je kiest, vul je de velden in.Ben je ‘in dienst’, dan vraagt LinkedIn om je functietitel en
bedrijfsnaam. Uiteraard kun je later nog onderdelen toevoegen of aanvullen. Hierna moet je met



een code, verstuurd aan je e-mailadres, je account verifiëren en kom je op je profiel terecht. Nu
kan het echte werk beginnen. Succes! LinkedIn werkt niet op alle browsers even goed. Vooral
met Internet Explorerof Edge kom je veel problemen tegen, bijvoorbeeld bij het opslaan
vaninstellingen of aanpassingen. Kies daarom voor Chrome, Safari of Firefox,dan heb je die
problemen niet of een stuk minder. 2.2 Voor wie al een profiel heeft Dit boek is geschreven voor
de Nederlandse taalinstelling op LinkedIn. Heb je al een profiel en is de lay-out nog ingesteld in
het Engels, dan kun je deze (tijdelijk) aanpassen aan de Nederlandse taal zodat je de termen
niet zelf hoeft te vertalen. Het aanpassen van de taal kan via de instellingen (meer daarover lees
je in paragraaf 5.1), maar er is ook een snellere methode: ga naar je foto rechts bovenin en klik
in het uitklapmenu op ‘Language’ of de vertaling daarvan in de taal die je hebt ingesteld. 2.3
Verschil in opties en lay-out De afbeeldingen en lay-out in dit boek kunnen soms verschillen van
die van jouw profiel. LinkedIn is continu in ontwikkeling en er worden geregeld nieuwe functies
toegevoegd die niet voor iedereen tegelijk zichtbaar zijn. Vaak zijn deze opties eerder
beschikbaar in het Engels en komen ze pas later in de Nederlandse taal. Check zelf maar eens
of je verschil ziet als je even omschakelt naar het Engels. Het is nooit te zeggen wanneer je een
nieuwe optie of lay-out krijgt; soms is dat binnen een dag, soms duurt het een jaar.Alle uitleg in
dit boek is gebaseerd op de laptop/desktopversie van LinkedIn tenzij anders vermeld.Het is ook
mogelijk met je mobiele applicatie aanpassingen te doen, maar niet alles is op de app
beschikbaar en opties staan soms op een andere plek.2.4 Het toepassen van SEO voor
LinkedIn Voordat je begint met het inrichten van je profiel, is het verstandig om eerst een
zoekwoord-onderzoek te doen. In hoofdstuk 1 gaf ik al aan dat LinkedIn net zo omgaat met
zoekwoorden als Google. Als je wilt dat mensen je kunnen vinden op bepaalde termen, functies
en kwaliteiten, dan zul je daar rekening mee moeten houden bij het schrijven van je teksten. Dat
heet zoekmachine-optimalisatie, oftewel SEO, afgeleid van het Engelse Search Engine
Optimization.Voor zoekmachine-optimalisatie moet je de tijd nemen. Het is de basis van je
profiel, maar ook vooral heel waardevol als je het goed toepast. Vaak blijf je zelf hangen in
vakjargon of schrijf je woorden misschien heel anders dan degenen die jou zoeken. Hoe kom je
aan de juiste zoekwoorden voor jouw profiel?Bedenk eerst wie je doelgroep is en in welke taal je
mensen wilt bereiken. Je kunt profielen in meerdere talen aanmaken; zie hiervoor paragraaf
3.13.Vraag eens aan je omgeving wat ze zouden intikken als ze je zouden willen vinden in
Google of LinkedIn. Je zult versteld staan van de termen die anderen gebruiken. Vooral kinderen
kunnen mooie inzichten geven.Kijk af bij je collega’s. Vaak hebben zij andere functienamen in
hun profiel staan terwijl ze hetzelfde doen.Kijk af bij branche- of vakgenoten. Ook zij hebben
vaak benamingen in hun profiel of functies op een andere manier geschreven. Een goed
voorbeeld is ‘salesmanager’, dat velen ook los als ‘sales manager’ in hun profiel hebben
staan.Gebruik, indien mogelijk, de analytics van je website. Daar staat een schat aan informatie
over de woorden waarmee mensen naar de website zijn getrokken. Vaak zijn dat termen die jij
ook kunt gebruiken.Gebruik tools om je onderzoek te verfijnen. Je kunt online genoeg prima
(gratis) tools vinden die je verder op weg helpen. Ik bespreek er in dit boek twee waarmee ik



graag werk: de zoekwoordplanner van Adwords en Google Trends. Ubersuggest SEO houdt
rekening met de woorden waarop mensen je zoeken. Wie gevonden wil worden op
‘projectmanager’, dient ervoor te zorgen dat dit woord in zijn profiel staat. Maar er zullen meer
woorden zijn die deze functie weergeven. Hoe kom je erachter welke dat zijn? Je kunt hiervoor
de gratis tool Ubersuggest gebruiken. Ga naar en vul daar een keyword in, bijvoorbeeld je
functienaam, en de taal waarbinnen je wilt zoeken. Je ziet nu een hele rij zoekwoorden
verschijnen. Aan sommige heb je niets, maar andere zijn heel goed bruikbaar. Klik op ‘Search
Volume’ om te zien welke zoekwoorden het meest opleveren. Nu kun je bekijken welke
alternatieven er zijn voor jouw woord en daarmee gaan spelen. Ik heb de beste alternatieven
met rood aangegeven. Je ziet tevens de mate van concurrentie (‘Competition’), dus kies vooral
woorden die én goed scoren én geen hoog concurrentiegehalte hebben. Google Trends Google
Trends vind ik ook een fijne tool. Hiermee kun je maximaal vijf termen naast elkaar zetten en
vergelijken op welke het meest gezocht wordt en zelfs in welk land en in welke regio. Ga naar ,
klik bovenin op de drie streepjes en kies voor ‘Verkennen’.Zet vervolgens de instellingen
bovenaan goed, bijvoorbeeld op ‘Nederland’ als je wilt dat alleen zoekwoorden die vanuit
Nederland zijn ingetypt worden meegenomen, en de periode waarbinnen je wilt zoeken. Als
voorbeeld vergelijk ik de termen ‘projectleider’, ‘project leider’, ‘project manager’,
‘projectmanager’ en ‘projectmanagement’. Ik zoek in Nederland en bekijk op welke term er in de
afgelopen twaalf maanden het meest gezocht is binnen Google.Ik zie dat er het meest is
gezocht op ‘projectmanagement’ en ‘projectleider’. Op ‘project leider’ zoekt vrijwel niemand. De
andere termen worden wel met regelmaat gebruikt, dus die kun je ook gebruiken in je teksten.
Probeer ze op verschillende plekken in je profiel te plaatsen zonder dat het opvalt. De term die
voor jou het belangrijkst is en waarmee je je direct wilt profileren, gebruik je in je kopregel (zie
paragraaf 3.5). De andere termen kun je in je info-stuk, werkervaring of bijvoorbeeld
vaardigheden kwijt. Scrol je naar beneden, dan zie je welk woord in welke regio het meest
gebruikt wordt in de zoektocht.Voorkom fout geschreven woorden in je LinkedIn-profiel. Je
schrijft ‘Projectmanager’ in hetNederlands aan elkaar. Het staat slordig om dan ‘Project
Manager’ los te schrijven, maar dat kunje oplossen door het profiel bijvoorbeeld in een andere
taal aan te maken, in dit geval Engels.Dan schrijf je het wel los namelijk. In paragraaf 3.13 lees je
hoe je dit doet.2.5 Het LinkedIn-logo in je e-mail, cv of website Om jezelf nog beter vindbaar te
maken zijn er diverse hulpmiddelen. LinkedIn heeft bepaalde ‘badges’ (logo’s) die je onder je e-
mail-handtekening, onder een online cv of op bijvoorbeeld je eigen website kunt plakken. Je
doet dit door middel van HTML-codes. Kom je er niet uit, laat je dan helpen door iemand die hier
verstand van heeft, bijvoorbeeld je websitebouwer. Klik rechts in je profiel op ‘Openbare profiel
en URL bewerken’.  Een nieuw veld volgt; scrol naar beneden en klik rechts op ‘Badge maken’. 
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