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  en online reputatie: snelwijzer 
 

LinkedIn: onmisbaar als je op zoek bent naar een nieuwe baan, nieuwe 
opdrachten, of als je open staat voor anderen die op zoek zijn naar jouw 
expertise. Een netwerk voor zakelijke contacten dus. En een netwerk van 
brengen en halen. Via de groepen in LinkedIn kom je snel in contact met 
specifieke doelgroepen en kennisgebieden, kun je nieuwe klanten vinden 
en ga je laagdrempelig de dialoog aan.  
Denk voordat je begint aan LinkedIn goed na over het beeld dat je van  
jezelf wilt neerzetten: hoe wil je dat anderen jou zien? Daarbij helpt een 
elevator pitch.  Daar begint deze snelwijzer dan ook mee. De snelwijzer is  
geschreven voor mensen die een profiel gaan opzetten én biedt daarnaast 
handvatten aan degenen die hun bestaande profiel willen optimaliseren. 
De snelwijzer richt zich op enkele hoofdfuncties van LinkedIn. 
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Stap 1: elevator pitch 

Een korte boodschap waarin je vertelt wat je doet, heet een elevator pitch. 

Dit is gebaseerd op het idee dat je als stagiair onverwacht met de hoogste 

baas van het bedrijf in de lift staat naar de 20e verdieping en precies die tijd 

hebt om jouw fantastische idee uiteen te zetten.  Al sta je niet in de lift, een 

pitch moet toch kort en krachtig zijn. Je kunt ‘m  goed gebruiken als je gaat 

netwerken en tijdens zakelijke gesprekken. Stel jezelf bijvoorbeeld de 

volgende vragen: 

1. Wat is je product, dienst, specialiteit of kunde en wat maakt het 
uniek (ook wel: wat is je unique selling point)? 
 

2. Welk probleem los je op voor jouw klant? 
 

3. Wat is het aan je werk dat je energie geeft, waar je blij van wordt 
en wat je drijft? 

 
De antwoorden vormen  de basis van je elevator pitch, of social media pitch.   

Drie voorbeelden van een elevator pitch: 

 De pitch van een pr- en marketingdeskundige:  “Mijn missie is om 
100.000 bedrijven te helpen met het positief promotioneel uiten van 
zichzelf in 5 jaar. Mijn visie is dat heel veel mensen een fantastisch 
product of bedrijf hebben, maar niet altijd dit durven te uiten. Dat 
vind ik zonde. Dan heb je zoiets moois en dan durf je er niet over te 
vertellen? Bij een goed product of dienst hoort een positief 
promotioneel verhaal en iemand die op dagelijkse basis dit deelt aan 
iedereen die het wil horen!  
Wil je mij helpen? Sign jezelf op voor mijn nieuwsupdate zodat ik jou 
kan helpen! www.JenniferDelano.nl “. 
 

Deze snelwijzer is het best te lezen vanaf het scherm of in kleur. Dat 

geldt met name voor de schermafbeeldingen. 

http://www.jenniferdelano.nl/
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 De pitch van een trainer: “Als trainingsactrice en presentatiecoach 
help ik anderen om effectief te communiceren en presenteren. Non-
verbaal en verbaal, in gesprekken en voor een groot publiek. Ik hou 
ervan om samen te werken. Ik geniet van ontdekken, leren, ervaren 
en doen. Met mijn enthousiasme inspireer ik anderen om helder en 
krachtig te communiceren.” 
 

 De pitch van een ICT-consultant:  "Gedreven ICT-er, met groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en een klant- en resultaatgerichte 
houding. Meer generalist dan specialist met een hands-on 
mentaliteit. Zorgt eerst voor een heldere opdrachtbeschrijving en 
gaat daarna met volle overtuiging aan de slag om de doelstellingen 
en verwachtingen waar te maken. Enorm doorzettingsvermogen en 
geeft niet snel op bij tegenslagen. Sterke affiniteit met werken onder 
architectuur, naast projectleiding en consultancy. Zoekt te allen tijde 
de samenwerking om de kracht uit de diversiteit van een ieder te 
halen. Is er van overtuigd dat je gezamenlijk tot een beter resultaat 
zult komen. "  
 

Stap 2: een profiel aanmaken 
 

1. Het belangrijkste van LinkedIn is het profiel. Het is de basis: nieuwe 
contacten bekijken je profiel en nemen dan actie. Of niet.  Ga naar 
www.linkedin.com , vul de velden in boven Join Now. LinkedIn vraagt 
vervolgens wat basisgegevens en biedt je direct al de mogelijkheid om 
contacten te zoeken via je e-mailaccounts, maar het is handiger eerst je 
profiel in te vullen. Anders ga je mensen uitnodigen terwijl je profiel nog 
leeg en dus nietszeggend is. LinkedIn stuurt je vervolgens een mail met 
daarin een link om je account te activeren. Volg de instructies op.  

 

Afbeelding 1 
 

LinkedIn staat standaard op Engels. Wil je de Nederlandse termen, scroll dan 
naar het eind van de pagina, klik op Language en dan op Nederlands. 

 
Deze snelwijzer hanteert de Engelse termen van LinkedIn, 
met hier en daar tussen haakjes de Nederlandse term. 
 

http://www.linkedin.com/
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2. Vervolgens ga je je Profiel invullen. Ga naar de knop Profile links en begin 
met het invullen van je profiel.  Volg de aanwijzingen van LinkedIn op. 
Denk vooraf goed na over trefwoorden waarop je gevonden wilt worden.  
Zie het waarom bij stap 2, punt 5.  
 

3. Plaats een  goede Foto.  Zorg voor een nette foto waarop je gezicht goed 
te zien is. Denk na over wat je wilt uitstralen. Puur zakelijk? Dan 
bijvoorbeeld een stropdas. Ben je coach? Zorg dan voor een open en 
vriendelijke foto. Zelf heb ik profielfoto’s laten maken bij een 
professionele fotograaf die de foto’s ook aflevert in verschillende 
formaten voor Facebook, twitter en LinkedIn, namelijk bij Kitty Hoogland 
in Heiloo (c.l.hoogland@quicknet.nl). 

Een foto kun je zelf toevoegen door op Add Photo  te klikken en vanaf je  
eigen computer een foto te uploaden. LinkedIn vraagt je dan je voor wie 
je de foto zichtbaar wilt maken. Kies een van de geboden opties (My 
connections: dat zijn je eerstegraad-connecties; My network: dat zijn ook 
de connecties van je conncties, Everyone: spreekt voor zich). 

4. Kies een slimme Professional Headline (Professionele Titel).  Dat is 
datgene wat zichtbaar is in de zoekresultaten van Google als mensen je 
zoeken op je naam: 
 

 

 
Je kunt de tekst voor de Professional Headline als volgt aanpassen: Ga 
naar Edit Profile (Profiel bewerken) en klik daarop: 

  

Afbeelding 2 
 
Je ziet nu een scherm met op diverse plekken het woordje Edit 
(bewerken). Klik op het woordje  edit achter je naam. In het scherm dat 
nu verschijnt pas je je Professional Headline aan. N.B.  Zorg voor de juiste 
trefwoorden. Die woorden verwijzen naar je kerncompetenties en zijn 
een belangrijk vertrekpunt voor je online reputatie.  En bedenk op welke 
woorden je gevonden wilt worden als mensen een zoekopdracht in 
Google intikken. Zo zoekt vrijwel niemand op het woord ´Owner´. 
(LinkedIn vermeldt standaard ´Owner´ in de professional headline van 
een zelfstandig ondernemer.)   
Veel LinkedIn-professionals gebruiken een functie-omschrijving zoals 
‘Directeur van bedrijf XYZ’ als headline. Het enige wat het over jou zegt is 
dat je aan het roer van dit bedrijf staat. Het vertelt potentiële klanten 
niets over wat je specifiek te bieden hebt en mensen zoeken vaak ook 
niet op een functietitel.   
Zie hieronder de tip bij punt 5. over  trefwoorden/keywords. 
 

mailto:c.l.hoogland@quicknet.nl
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Je kunt ook vertellen wat je doet in plaats van wie je bent. Zoals  Udo 
Meijer doet, zie: http://www.linkedin.com/in/udomeijer 
 
`Is erop uit om de verkoopresultaten van zijn klanten te verbeteren` 
 

5. Als je niet alleen gevonden wilt worden op je naam, maar ook op je 
diensten of producten, is het handig om die termen te gebruiken waar 
mensen op zoeken. Dat kun je heel makkelijk uitvinden met een tool van 
Google:  Google Insights  for Search: 
http://www.google.com/insights/search/?hl=nl# 

Hiermee kun je trefwoorden met elkaar vergelijken op populariteit in een 
bepaald gebied en in een bepaalde periode. Door trefwoorden met 
elkaar te vergelijken weet je of je jezelf in je profiel Account  Manager of 
Accountmanager moet noemen. Zorg dat je de meest populaire 
trefwoorden van jouw specialiteit herhaalt in je Summary en Specialties. 
Zonder dat het ten koste gaat van de leesbaarheid uiteraard; die staat 
voorop. 

6. De Summary (Samenvatting) schrijf je op basis van je elevator pitch. 
Houd het concreet. Verplaats je in de klant / opdrachtgever / potentiële 
nieuwe werkgever en vertel voor welke vraagstukken jij een oplossing 
biedt. Vertel ook iets over je ambities of  waar je enthousiast van kunt 
worden. Schrijf voor een persoonlijke indruk de Summary bij voorkeur in 
de 1ste persoon. Bij het onderdeel Specialties (Specialismen) in de 
summary, kun je trefwoorden gebruiken. Zorg ook hier weer dat je de 
juiste trefwoorden gebruikt om gevonden te worden.  
Om het oog van de lezer gefocust te houden op de tekst in je summary, 
kun je bijvoorbeeld gebruik maken van opsommingen (in plaats van hele 
stukken tekst). 
 

Belangrijk: vermeld je contactgegevens, zodat mensen je kunnen bellen 
en/of mailen. 

 
 

 

Afbeelding 3 
 

7. Wees concreet bij Experience (Ervaring)en bij Education (Opleiding). 
Wat je hier invult kunnen zoektermen voor anderen zijn. Plaats vooral 
die werkervaring die je denkt nodig te hebben bij een toekomstige baan 
of opdracht. Wat je hier invult wordt overigens automatisch 
overgenomen in het grijze blok bovenin (waar ook je foto staat). 
 

http://www.google.com/insights/search/?hl=nl
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LinkedIn biedt de mogelijkheid om een sectie op te nemen speciaal voor 
vrijwilligerswerk en zelfs voor jouw goede doelen. Je kunt als volgt je 
vrijwilligerservaring toevoegen in het ‘Volunteer Experience & Causes’ 
veld op je profiel: ga naar Profile en naar Edit profile. Klik op Add Sections 
(zie Afbeelding 4). Scroll -links in scherm- naar ‘Volunteer Experience & 
Causes’. Klik op Add to Profile en vul de velden in die van toepassing zijn. 

 

 

Afbeelding 4 

 

8. Met het invullen van je profiel kun je ook vast beginnen met vragen om 
Recommendations (Aanbevelingen).  Trek de stoute schoenen aan en 
verzamel aanbevelingen  van tevreden klanten en opdrachtgevers.  
Daarmee kun je je profiel volledig maken (minimaal 3 Recommen-
dations). Volledige profielen krijgen voorrang in Google-zoekopdrachten.  
 
Niet onbelangrijk: Linkedn vraagt je meteen een recommendation terug 
te doen. Het is handig daar even mee te wachten of terughoudend te zijn 
in ‘elkaar recommendations geven’.  Ten eerste is het zichtbaar in de 

network-updates op je profiel  als je meteen recommendations aan 
elkaar doet. Dat verlaagt de waarde ervan. Ten tweede komt  
recommendations aan elkaar uitdelen iets minder krachtig over. 
 

9. Vul bij Additional information (Aanvullende informatie) een 
persoonlijke website in, of websites die je leuk /interessant vindt: 

 
Afbeelding 5 
 

Klik op Edit en gebruik vervolgens de optie Other  (Ander)om je eigen 
website in te vullen. Haal de standaard tekst Personal website of 
Company website eruit. Dat zegt verder niets: 

 
Afbeelding 6 
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Neem bij Additional Information ook je Interests op in sleutelwoorden. 
Daar kun je weer op gevonden worden. 
 

10. Contactgegevens kun  bij Personal Information opnemen, maar zelf heb 
ik dat opgenomen bij Contact Settings. Dat vind ik logischer en ik kon er 
meer informatie kwijt.  
 

11. Tot slot kun je Applications toevoegen aan je profiel. Handige applicaties 
zijn bijvoorbeeld Tweets, Events en Slideshare (www.slideshare.com). 
Met Slideshare kun je je presentaties (in powerpoint of prezi) delen met 
de wereld en je specialiteit laten zien.  
 

12. Nieuw zijn de Skills (Vaardigheden). Kijk onder de knop More (Meer) 
rechts bovenaan de pagina. 

 

Afbeelding 7 

 

 

Stap 3: vul de privacy-settings in  
 
In de settings van LinkedIn kun je voorkeuren voor  onder meer privacy 
aangeven. Wil je bijvoorbeeld dat LinkedIn jouw naam en foto gebruikt in 
wat LinkedIn ‘social advertising’ noemt? Standaard staat deze optie op ja.  
 
En als je net start met het invullen van je LinkedIn-profiel wijzig je nog 
best veel en krijgen jouw connecties van iedere wijziging die je doorvoert 
een melding te zien. Je kunt dit uitzetten in met de settings-optie en 
vervolgens door te klikken op Turn on/off your activity broadcaststs.  
 
Hoe werkt het? 
Als je bent ingelogd in LinkedIn zie je rechtsboven je naam staan. Beweeg 
daar de cursor overheen en er verschijnt een menuutje met daarin de 
optie Settings (Instellingen): 

 

Afbeelding 8 

 
Klik op Settings. Je ziet een pagina met verschillende opties (zie 
Afbeelding 9). Om de toestemming in te trekken jouw naam en foto te 
gebruiken voor social  advertising, klik je op Account links onderin en 
daarna op Manage Advertsing Preferences.  Vervolgens schakel je het 
vinkje uit.  
 
Wil je achteraf wijzigen voor wie je foto zichtbaar is? Klik dan de optie 
aan die in Afbeelding 9 omcirkeld is en geef je voorkeur aan. 

http://www.slideshare.com/
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Kijk verder eens rond op deze pagina over de Settings . Als je 
bijvoorbeeld op Profile klikt, zie je rechts van die optie een lijst 
verschijnen met Privacy Controls. Daarin kun je aangeven wat jij zelf wilt 
dat anderen van jou te zien krijgen.  

 

 

Afbeelding 9 

 

Stap 4: nodig contacten uit 
 

1. Bepaal wie je toevoegt 
Nodig ruim mensen uit, van vrienden familie tot opdrachtgevers, klanten 
en personen die je hebt gesproken op bijeenkomsten.  De kracht van 
LinkedIn zit in de tweedegraadscontacten: contacten van jouw 
contacten. Die bereik je door een groot eerstegraadsnetwerk. Hoe meer 
contacten, hoe beter je gevonden wordt.   Let op:  je kunt 
tweedelijnscontacten wèl uitnodigen voor je netwerk, maar het is niet 
verstandig in het wilde weg vreemden te benaderen. Als de persoon jou 
niet kent, is de kans groot dat hij de uitnodiging weigert en als dat te 
vaak gebeurt, stelt Google een sanctie in, zoals tijdelijke blokkering van je 
account.. 
 
Zoek ook eens bij Companies (Bedrijven) en vervolgens Search Companies 
naar bedrijven waar je hebt gewerkt . Wellicht kom je nog ex-collega’s 
tegen waarmee je wilt linken: 
 

 
 

Afbeelding 10 
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Erg handig is ook de functie Advanced Search (Geavanceerd zoeken): 
 

 

Afbeelding 11 

 
Op zoek naar nieuwe klanten? Tik op de pagina Advanced Search bij 
Company  eens een bedrijf in waar je graag wilt binnenkomen. En een Title 
van degene met wie je zou willen spreken. Wat je terugkrijgt als 
zoekresultaat is een overzicht van die functies bij dat bedrijf die bekend zijn 
bij LinkedIn. En als je op de naam van een contact klikt, zie je hoe jij gelinkt 
bent aan die persoon! Om in contact te komen met een tweedelijnscontact 
kunt je je eerstelijnscontact vragen om een introductie. Deze contacten kun 
je namelijk niet direct  benaderen, tenzij je een betaalde account hebt. Dan 
kun je ze een zogeheten Inmail sturen.  
 
 

2. Verstuur uitnodigingen 
Dat kan bijvoorbeeld door: 

 De naam in te vullen van mensen die je zoekt (Search People) 

 LinkedIn toestemming te geven om je privémail te doorzoeken.  
 

LinkedIn komt zelf ook met suggesties op basis van je profiel en je 
contacten.  Tip: de standaard tekst van de uitnodiging van LinkedIn (I’d 
like to add you to my professional network on LinkedIn) komt  
onpersoonlijk over als je iemand uitnodigt. Vervang de tekst daarom 
door een persoonlijke tekst. Gewoon de standaard tekst selecteren, 
verwijderen en vervolgens je eigen, persoonlijke bericht tikken. 
 

Stap 5: neem deel aan LinkedIn-groepen en communiceer 
 

In de LinkedIn-groepen vindt de echte dialoog plaats. Het is een eenvoudige 
manier om contact te leggen met collega-experts of bijvoorbeeld mogelijke 
opdrachtgevers. Door te reageren op berichten of vragen te stellen, laat je je 
zien en kun je anderen helpen.  

1. Via de opties bij het tabblad Groups (Groepen) kun je je eenvoudig 
aanmelden voor groepen. Je mag van maximaal vijftig groepen lid 
zijn. 

2. Geef bij My Settings per groep aan of je dagelijks updates en mail wilt 
ontvangen. 

Het kan handig zijn om bij je eigen contacten eens te kijken bij welke groepen 
ze zich hebben aangesloten. Zo kom je vaak bij interessante groepen terecht. 
 

 

Afbeelding 12 
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Stap 6: bekijk andere handige opties van LinkedIn, zoals: 

 

Answers 

De zogenaamde Answer-sectie. Onder de knop More vind je de optie 
Answers (Antwoorden). Hier kun je een vraag stellen aan contacten in je 
netwerk. Je kunt ook vragen van anderen beantwoorden. Als anderen je 
antwoord goed vinden, kun je zelf expert worden. Hoe beter je antwoorden 
zijn, hoe hoger je komt op de expert-ladder. Kijk zelf eens bij Answers en 
Learn more: 

 

 

 

 
Network Statistics 

Kijk eens onder Contacts (bovenaan pagina) bij Network Statistics en zie 
hoeveel tweede- en derdegraadscontacten je hebt en op welke locaties die 
zich concentreren. Zelf bekijk ik ook regelmatig de informatie bij ‘Who’s 
Viewed your profile’ (zie rechts op je homepage van LinkedIn). Hier is 
te zien wie er op je profiel is geweest. Afhankelijk van de privacy-instellingen 
van de bezoeker zie je diens volledige naam of een anonieme kwalificatie. 

 

Events 

Organiseer je een event, dan kun je daar laten weten via LinkedIn. Kijk bij de 
optie Events onder de knop More. De meningen over deze optie verschillen 
echter: http://www.socialned.nl/events-facebook-of-linkedin/    

 
De events doen het wel goed in de zoekmachines. Als je een event hebt, 
adviseer ik je toch om het ook op LinkedIn te melden en er aanvullend in de 
groepen over te communiceren.  

 

 

Stap 7: ga je verder dan alleen LinkedIn? Dan helpt een social media 
dashboard 

 

 

Als je accounts hebt bij meerdere platformen, loop je kans het overzicht kwijt 
te raken.  Hiervoor bestaan programma’s die de informatie van meerdere 
platformen ophalen en vervolgens presenteren via één interface. Via 
Tweetdeck kun je bijvoorbeeld ook Facebook, LinkedIn, Foursquare en Buzz 
beheren en de updates in aparte kolommen zien. Ook via het social media 
dashboard Hootsuite kun je meerdere platformen (inclusief twitter,  
WordPress, Foursquare en RSS-feeds) tegelijkertijd beheren). 

http://hootsuite.com/dashboard 

http://www.tweetdeck.com/  

 

Afbeelding 13 

Afbeelding 14 

http://www.socialned.nl/events-facebook-of-linkedin/
http://hootsuite.com/dashboard
http://www.tweetdeck.com/
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Stap 8: informeer regelmatig je netwerk en maak er tijd voor 
 

Bij Share  an update (Deel een update) kun je beschrijven waar je nu mee 
bezig bent (ga via de knop Home linksbovenin naar LinkedIn home) en schrijf 
je update. Met de knop Attach (Koppeling bijvoegen) kun je een link naar een 
url toevoegen.  En als je twittert, kun je je post ook op twitter zetten door 
het hokje bij het vogeltje aan te vinken. 
Dit berichtje verschijnt op de homepage van je netwerkconnecties. Als je 
inlogt op LinkedIn, kom je namelijk binnen op de Home Page en niet op je 
LinkedIn-profiel. Door updates te posten blijf je bij je connecties in beeld. 
 
Andersom kan dit betekenen dat je wordt overspoeld met berichten uit je 
netwerk. Krijg je te veel updates van anderen? Ga dan naar je settings-
pagina. Die vind je als je de cursor beweegt over je naam rechtsboven in je 
scherm. Op de settings-pagina aangekomen, kies je links onderin voor 
Account en dan rechts voor Customize the updates you see on your 
homepage. Daar kun je vervolgens precies instellen van welk type update je 
een melding op je homepage wilt en van welke niet. Wil je bijvoorbeeld echt 
van al je connecties zien aan welke nieuwe groepen ze deelnemen? Zo nee, 
dan zet je dat gewoon uit. 

En misschien een open deur, maar … maak tijd voor LinkedIn. Zorg dat je 
profiel up-to-date blijft. Prik bijvoorbeeld een paar vaste momenten in de 
week om te LinkedIn’nen.  

 

Nog één tip 

 

Afbeelding 15 

 
Op je homepage zie je in het grijze blok bij Public Profile helemaal onderaan 

een http-adres staan. Dit kun je wijzigen in een mooier adres met je eigen 

naam: 

Ga naar Profile en kies voor Edit Profile.  Nu zie je je pagina en kun je 

onderdelen wijzigen.  Ga naar Public Profile en klik op Edit . In het vakje dat 

nu verschijnt, vul je vervolgens je eigen naam in. Eigen naam al gebruikt? 

Dan kun je een functie erachter zetten, bijvoorbeeld:  PetraDijkSalesonline. 

Klaar! 
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Met veel dank 

Deze versie van de snelwijzer is tot stand gekomen met de input van vele 
anderen. De eerste versie heb ik in september 2011 geplaatst in de LinkedIn-
groep Communicatie Online, met een verzoek of mensen deze versie wilden 
proeflezen. Er kwamen veel 40 reacties en verzoeken om de snelwijzer 
binnen, gevolgd door negen inhoudelijke terugkoppelingen met heel veel 
handige extra  tips.  Hoewel de eerste opzet een korte snelwijzer was van 
max 5 pagina’s,  waren de tips te goed om te laten liggen en zijn ze verwerkt 
in deze uiteindelijke versie. Veel dank voor jullie bijdrage!! 
 

 

 
 

 
 

 

Marie-José Linders 
http://nl.linkedin.com/in/mariejoselinders  en www.twitter.com/marieJoseL 

 

Karen van Gellecum 

 http://nl.linkedin.com/in/karenvangellecum 

Marjan van Nuland  

http://www.linkedin.com/pub/marjan-van-nuland/38/264/850 

Marion Boxum 

http://nl.linkedin.com/in/marionboxum en www.twitter.com/BoxMx 

Petra Sommer 

 www.sommercommunicatie.nl 

Ilja Mul 

http://www.linkedin.com/in/iljamul 

Estella Kamphuis 

http://www.linkedin.com/in/estellakamphuis 

 

Ilse Heemskerk 

http://www.linkedin.com/in/ilseheemskerk 

Petra Mensink 

http://www.deveve.net63.net 

 

 

http://nl.linkedin.com/in/mariejoselinders
http://www.twitter.com/marieJoseL
http://nl.linkedin.com/in/karenvangellecum
http://www.linkedin.com/pub/marjan-van-nuland/38/264/850
http://nl.linkedin.com/in/marionboxum
http://www.twitter.com/BoxMx
http://www.sommercommunicatie.nl/
http://www.linkedin.com/in/iljamul
http://www.linkedin.com/in/estellakamphuis
http://www.linkedin.com/in/ilseheemskerk
http://www.deveve.net63.net/
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Meer weten? 

Deze snelwijzer belicht enkele hoofdfuncties van LinkedIn en is vooral gericht 

op een eerste kennismaking en het invullen van het profiel. Wil je hulp bij het 

invullen van je profiel, dan kun je je natuurlijk opgeven voor een van de 

workshops van De LinkFirma.  LinkFirma helpt daarnaast bedrijven met het 

ontwikkelen van een socialmedia-strategie als onderdeel van de 

marketingstrategie. Kijk op www.linkfirma.nl voor meer informatie.  

Verder kun je al je vragen over Linkedin stellen in de LinkedIngroep  

Linked Tips: 

http://www.linkedin.com/groups?gid=2274982&trk=myg_ugrp_ovr 

En lees je liever een boek, dan raad ik je het boek aan van Jan Vermeiren: 

Hoe LinkedIn nu echt te gebruiken: 

http://www.hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com/ 

En natuurlijk het boek van Aaltje Vincent en Jacco Valkenburg: 

Solliciteren via LInkedIn (kijk op www.bol.com) 

 

Veel plezier en succes! 

Anja Grüteke 

LinkFirma 

April 2012 
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