
om LinkedIn voor jou 

te laten werken

3 MANIEREN

www.entopic.com



2

Rose May 
Recruitment Consultant bij Entopic

rose@entopic.com 

Over mij: 

• HR & Communicatie achtergrond

• 5 jaar werkzaam in Recruitment 

• Internationaal georiënteerd 

• Geboren netwerker 

Ik geloof in “ wie goed doet goed ontmoet” 

Mijn LinkedIn Statistieken: 

• Lid sinds 2014 

• 32 uur per week online

• 9,592 volgers 



3

Wat kan je na 
deze presentatie

Jouw persoonlijke LinkedIn 

profiel verbeteren 

Extra: 

Handige LinkedIn weetjes 

1

Gerichter Netwerken 2

Jouw eigen content 

zichtbaarder maken
3

Mocht je nog vragen hebben over:

• LinkedIn voor je mobiel

• LinkedIn voor jouw bedrijf 

• Of een ander onderdeel van LinkedIn  

Kom dan naar de Entopic stand, Jesper 

en ik helpen je graag verder.



feiten 
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Wereldwijd het grootste zakelijke 

netwerkplatform 

7 miljoen Nederlandse leden

78 procent beroepsbevolking zit op linked 

Binnen Europa wordt LinkedIn het 

meest gebruikt in Nederland 

Op google is jouw LinkedIn profiel vaak 

de eerste link die naar boven komt 
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Wat kan je met 
LinkedIn: 

• Eigen personal brand 

creëren

• Lid worden van groepen 

• Kennisdeling 

• Contact maken en 

onderhouden

• Advies vragen aan 

branchegenoten

• Baan vinden

• Vacatures zoeken

• Bedrijfsprofiel 

aanmaken

• Bedrijven volgen

• Aanbevelingen geven 

en ontvangen 

Rose May

https://www.linkedin.com/in/rosemay/


jouw persoonlijke profiel

1
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• Recruiters kijken 

gemiddeld 6 

seconden naar jouw 

profiel

• Een sterke foto en 

banner zijn belangrijk 

voor een goede 

eerste indruk 

Bron: lifehacker.com



9

Foto & Achtergrondbanner 
Onderdeel: 
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De headline/kopregel
Onderdeel: 

• Van groot belang voor jouw vindbaarheid

• Huidige functie, expertise,  kwaliteiten

• Voor werkzoekenden: wensen, beschikbaarheid, 

locatie

• tekens als ►, ★,♦. (wees terughoudend hiermee)
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Samenvatting
Onderdeel: 

• Focus op jezelf (schrijf in eerste persoon)

• Wat maakt jou uniek en authentiek 

• De eerste twee regels zijn het belangrijkst

• Gebruik SEO  

• Links toevoegen

• Wees uitnodigend om contact mee te leggen 

• Contactgegevens (optioneel)
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Met ruim 8 jaar werkervaring als project- & contentmanager, heb ik al heel wat online projecten 

achter de rug. De diversiteit aan werkzaamheden en projecten maar ook de diversiteit aan 

(internationale) opdrachtgevers heeft deze ervaring gevormd.

Met de jaren heb ik verschillende CMS-en leren kennen, waaronder wordpress, sitecore en 

tridion. Ik heb ze snel door en vind het interessant om ze zo efficiënt mogelijk in te zetten en in 

te richten. Verder heb ik oog voor detail, werk is secuur en kan ik zowel heel goed zelfstandig 

als in teamverband werken.

Ook naast mijn werk bij Entopic, ben ik bezig met online. Alweer ruim 2 jaar ben ik trotse 

eigenaar van mijn blog www.foodiesatwork.nl. Een blog gericht op gezond en gevarieerd eten 

op én onderweg naar je werkplek. De inhoud bedenk en maak ik helemaal zelf. Van de ideeën 

voor gezonde recepten of inspiratieblogs, tot het maken van de foto’s en het onderhouden van 

de verschillende social kanalen. Ik vind het leuk om mensen te inspireren hiermee!

Voor o.a. project- & contentmanagement, contentmigraties en contentstrategie kun je bij mij 

terecht! Wie weet tot een volgende samenwerking!
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Werkervaring / Experience
Onderdeel: 

• Gebruik herkenbare functietitels 

• Gebruik bullets 

• Wees concreet 

• Focus op behaalde resultaten 

• Benoem bijzondere vaardigheden 

• Wees selectief 
• Benoem jouw grote 

opdrachtgevers 

• Licht de gedane 

opdrachten 

inhoudelijk toe 

Tip aan 

freelancers: 
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Skills / vaardigheden endorsement 
Onderdeel: 

• Jij onderschrijft dat iemand een bepaalde 

vaardigheid heeft

• Iemand onderschrijft dat jij een bepaalde 

vaardigheid beheerst 

Betekenis: 

• Hogere  LSEO (LinkedIn Search Engine 

Optimalization

• Geef en je zult terugkrijgen 

• Vragen kan 

Belangrijk: 



gerichter netwerken

2
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Mogelijkheden: 

• Doelgericht netwerken (LinkedIn is 

laagdrempelig)

• Direct contact leggen met de tweede laag 

• Volgen van bedrijven Entopic 

Tip: vergeet niet de notificaties uit te zetten 

• Lid worden van groepen 

• Taggen, delen, liken, comments (persoonlijk)  

• Zelf je timeline bepalen

https://www.linkedin.com/in/bruno-andee-b7189116/
https://www.linkedin.com/company/42282/
https://www.linkedin.com/groups
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• Taggen, delen, liken, 

comments

• In comment kan je: 

✓ Een naam taggen

✓ Een bericht achterlaten 

Tip: Maak het persoonlijk 
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content zichtbaarder maken

3
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Goed om te weten:

van je connecties ziet 

jouw updates 

20% 

De meeste activiteiten 

blijven 14 dagen 

zichtbaar

14 

van de LinkedIn gebruikers 

is geïnteresseerd in 

branchespecifieke 

informatie

60% 
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Content/Blogs

Deel jouw ideeën (uniek en origineel) 

Schrijf gericht kwalitatief voor jouw 

doelgroep

Ga het online gesprek aan 

Het creëren van goodwill / gunfactor 

versus verkoop

Timing (avonden / weekend)

Gebruik beeldmateriaal
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LinkedIn wil het liefst content van LinkedIn 
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Extra: Tips and tricks
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Features: 

Aanpassen URL profiel →

Volgorde van onderdelen  kan 

je zelf bepalen 

Toevoegen van links op jouw 

profiel kan

Vragen om referenties / 

aanbevelingen 
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Persoonlijke tips:

“A stranger is a friend you have 

not met” 
1

Heb een beetje lef 2

Wees trots op wat je hebt 

bereikt 
3

Behandel jouw netwerk zoals 

jij ook behandeld wilt worden 
3
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Wat kan je nu?

Jouw persoonlijke LinkedIn 

profiel verbeteren 

Extra: 

Handige LinkedIn weetjes 

1

Gerichter Netwerken 2

Jouw eigen content 

zichtbaarder maken
3
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Tot slot:
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Are you in or out ?


