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INTERESSANTE 

WEETJES…
Wereldwijd 810 miljoen accounts. 

Nederland: 9+(!) miljoen (hoogste 

marktpenetratie ter wereld).

De pandemie zorgt ervoor dat 
het dagelijkse gebruik in NL in 
2021 met 39% gestegen is t.o.v. 
2020.

Kracht van LinkedIn zit in de 2e 
graad. Het netwerk van je 
netwerk… Ca. 400 x de omvang 
van je 1e graads netwerk.

Sinds 2016 eigendom van 
Microsoft.

Veel gebruikers zien LinkedIn nog 
vooral als sollicitatiekanaal in plaats 
van als salestool.
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1. Kopregel

Dat is de tekst direct onder je naam, als je je profiel bekijkt. De kopregel 
is eigenlijk een soort permanent ‘reclamebord’. Als je mensen bekijkt, 
zien ze jouw naam plus je kopregel. Als je commentaar op een post 
levert, zien ze je naam en je kopregel… Als je de kopregel niet zelf actief 
aanpast, gebruikt LinkedIn je bestaande functie ervoor, bijv. 
Accountmanager bij Van Waterschoot. Voor de zoekmachines (Google 
maar ook de eigen LinkedIn zoekmachine) is de kopregel cruciaal. Als 
iemand iets intikt op Google of op LinkedIn, dan hoop je dat jouw profiel 
naar boven komt. De zoekmachines hebben dan vooral gekeken naar 
wat er in je kopregel staat. 

Dus de kopregel kun je beter aanpassen. Waar moeten ze jou (of jouw 
bedrijf) voor hebben? Gebruik keywords en #’s waarop gezocht kan 
worden. Gebruik er eventueel Google’s zoekwoordenplanner voor.

PERSONAL BRANDING VIA LINKEDIN
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2. Info: 

Het tweede onderdeel op je profiel dat van 
belang is voor de zoekmachine(s), is ‘INFO’. 
Vaak wordt dit helemaal leeg gelaten of er 
staat heel weinig tekst in. Of het gaat vooral 
over eigen ervaring, wensen t.a.v. functies en 
dergelijke. 

Het is echter verstandig om op deze plek 
informatie te plaatsen over het bedrijf waar je 
voor werkt plus een deel over jezelf. Orde van 
grootte: 80% gaat over wat je bedrijf doet en 
20% over jouw rol daarbij. Het is ook verstandig 
er wat ‘persoonlijke zaken’ in te vermelden. 
Denk hierbij aan hobby’s, vrijwilligerswerk, 
interesses etc. 

In de kopregel kan je maar weinig tekst kwijt, 
maar in het deel ‘INFO’ kun je je flink uitleven, 
tot maximaal 2600 tekens. Vermeld in de tekst 
de belangrijkste woorden waarop jij gevonden 
wilt worden. Hier kan ook Google’s
zoekwoordenplanner je bij van dienst zijn

PERSONAL BRANDING VIA LINKEDIN

4



3. Vaardigheden

Er zijn drie zaken met name van belang voor de vindbaarheid 
van je profiel door zoekmachines. Dat zijn de kopregel, het 
deel INFO en de derde is ‘vaardigheden’. 

Traditioneel staan hier de vaardigheden die jij bezit en die 
passen op je huidige en vorige functies. Daar is op zich 
uiteraard niets mis mee. Maar… je kunt dit deel van je 
LinkedIn-profiel goed gebruiken om beter gevonden te 
worden door de zoekmachines.

Daartoe verander je de TOP-3 (die zijn zichtbaar voor de 
zoekmachine) zodat het de woorden bevat waarop jij 
gevonden wilt worden door nieuwe klanten.

Als je dus bijv. salesman/vrouw bent bij een IT-bedrijf dan 
vervang je je vaardigheden als ‘sales, accountmanagement, 
onderhandelen’ door woorden als ‘CRM, cloud, MS-365’ etc.

PERSONAL BRANDING VIA LINKEDIN

5



4. Uitgelicht

Dit deel van je profiel is bedoeld om te laten zien wat jij 
belangrijk vindt. Denk bijv. aan:

- Tips over een actueel onderwerp

- Een presentatie over je dienstenaanbod

- De link naar je website

- Een belangrijke bijdrage van je op LinkedIn 

- Je LinkedIn nieuwsbrief 

- Etc.

Je kunt hiervoor allerlei formats gebruiken (met ‘+’), zoals 
video, PDF, slides etc. Laat hier zien wat je doet en waar je 
voor staat.

PERSONAL BRANDING VIA LINKEDIN
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5. Doelgroep

Je dient goed in beeld te hebben wie nu eigenlijk 
precies de doelgroep is voor jouw producten en 
diensten. Wat is (de functie van) jouw ‘ideale klant’? 
Waar is die klant naar op zoek (en wat jij te bieden hebt). 

Welke woorden zou hij/zij gebruiken in de zoektocht naar 
een oplossing voor een probleem/wens/vraag? Stem je 
profiel daar op af. Gebruik de woorden die (potentiële) 
klanten zouden gebruiken en zorg dat die woorden 
overal in je profiel voorkomen. Gebruik ook steeds 
dezelfde woorden, dat werkt beter dan synoniemen 
gebruiken.

PERSONAL BRANDING VIA LINKEDIN
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6. Video: 

Sinds enige tijd is het mogelijk om behalve een profielfoto 
op je LinkedIn-profiel te hebben, tevens een korte 
videoboodschap toe te voegen. Je kunt dit alleen via je 
mobiele telefoon voor elkaar krijgen, bij het aanpassen 
van je foto. Daar staat de mogelijkheid om deze video 
toe te voegen. 

Handigst is om hier ook ondertiteling bij te doen, voor 
degenen die je video willen zien, maar geen geluid 
kunnen of willen afspelen op dat moment.

Gebruik de video om jezelf te introduceren; bijv. wat je te 
bieden hebt voor welke doelgroep. Je profielbezoekers 
vinden het leuk je ‘live’ te horen spreken en te zien, maar 
hou het kort…

En SMILE, you’re on camera 😀

PERSONAL BRANDING VIA LINKEDIN
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ALWEER TIP 

NR 7…

PERSONAL BRANDING VIA LINKEDIN

7. SSI-score: 

LinkedIn houdt bij hoe actief je bent op 
haar platform. Ze noemen dat de “Social
Selling Index”.

Er wordt gekeken naar vier aspecten:

1. Het creëren van je professionele merk

2. De juiste personen vinden

3. Informatie uitwisselen

4. Relaties opbouwen

De index geeft tevens aan hoe jouw score 
zich verhoudt tot anderen in dezelfde 
bedrijfstak en tot mensen in jouw eerste 
graads netwerk. 

Check jouw Social Selling Index 
(LinkedIn.com/sales/ssi) om te zien waarop 
jij kan verbeteren.
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LEADS BENADEREN EN CONTENT

8. Leads zoeken: 

Ga via de zoekbalk op zoek naar 
een bepaalde FUNCTIE (bijv. 
commercieel directeur). Ga 
daarna met de filters aan de slag 
om je zoekopdracht te verfijnen. 
Bijv. op bedrijfstak, regio en 2e 
graads. 

Op deze manier krijg je een lijst 
met leads die voldoen aan jouw 
zoek- en filtercriteria.

TIP 8
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LEADS BENADEREN EN CONTENT

TIP 9
11

9. 2e graad: 

Nu je een lijst met leads hebt gemaakt (zie tip 8), ga je 
uitzoeken wie je daadwerkelijk zou willen benaderen. 
Bekijk vervolgens bij je leads wie je 1e graads connectie 
is die jou kan ‘verbinden’ met je 2e graads. 

Benader je 1e graads via telefoon of mail en vraag om 
hulp. Hoe? Vraag hoe goed je contact jouw lead kent. 
Als dat ‘goed genoeg’ is, vraag je of je jouw lead kunt 
bellen (mailen) en daarbij de naam mag noemen van 
jouw 1e graads contact. Dat maakt de kans op een 
afwijzing vele malen kleiner, want je hebt een 
gezamenlijke (goede) kennis.



LEADS BENADEREN EN CONTENT

TIP 10
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10. Connecten: 

Je kunt uitsluitend (althans met een gratis 
account) een nieuw contact leggen, als dat 
al een 2e graads connectie is. Laat dit NOOIT 
een ‘standaard’ LinkedIn boodschap zijn (I’d
like to welcome you to…’)

Schrijf ALTIJD een persoonlijk bericht en laat 
zien dat je je research hebt gedaan. Verwijs 
naar een recente post, een nieuwsfeit, o.i.d. 
(geen ‘copy-paste’). Maak een compliment 
of een positieve reactie, geef een gratis tip 
weg of iets dergelijks.

Zorg dat je, na acceptatie van het 
connectieverzoek, regelmatig contact zoekt 
met deze persoon. Laat merken dat je 
‘meedenkt’ met je nieuwe connectie.

Pas na enige tijd, als er een bepaalde 
vertrouwensband is opgebouwd, kun je 
voorstellen elkaar live te ontmoeten.

Pas op met ‘verkopen’ in je berichten; dat 
schrikt af…



LEADS BENADEREN EN CONTENT
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11. Content: 

Zorg voor meerdere updates p/w (3 à 4 is aan te bevelen) 
met EIGEN content en word/blijf daarmee zichtbaar bij je 1e 
graads netwerk (en hopelijk ook daarbuiten). 

Zorg dat je consequent bent met waarover je eigen posts
plaatst. Zorg dat je één of twee thema’s hebt waarover jij 
publiceert. Zo word jij degene die specialist is op dat 
vakgebied.

De eerste 3 regels zijn cruciaal voor je post. Die moeten 
ervoor zorgen dat ‘timeline-scrollers’ even blijven hangen op 
jouw post en klikken op ‘meer weergeven’. Dat is voor het 
van LinkedIn een signaal dat de post verder verspreid zou 
moeten worden, want hij is kennelijk ‘interessant’.

Van belang is tevens de eerste twee uur na plaatsing van je 
post. Als er in die tijd het een en ander aan 
reacties/commentaar komt op je post, dan wordt er gas op 
gegeven… LinkedIn verspreidt de post dan (steeds) verder.

Vermeld mensen (@)en gebruik #’s. Juist die zaken zorgen 
ook voor interactie en dus verdere verspreiding. 

Wees zorgvuldig met wie je ‘tagt’ en hoeveel #’s je gebruikt.



LEADS BENADEREN EN CONTENT
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12. Sales Navigator: 

Wanneer je tegen de grenzen aanloopt van je 
gratis LinkedIn-account of wanneer je in sales zit 
en meer met LinkedIn wilt doen, is de aanschaf 
van een Sales Navigator account het 
overwegen waard.

Deze betaalde versie van LinkedIn geeft je 
onder andere (nog veel) betere filter- en 
zoekmogelijkheden om leads te vinden, op te 
slaan e.d. Je krijgt een aparte tijdlijn met nieuws, 
posts en andere info van je leads en van 
bedrijven die je volgt. Daarmee wordt het 
benaderen van nieuwe prospects nog 
gemakkelijker en overzichtelijker.

Qua investering moet je denken aan ca. € 1000 
per jaar. Je kunt een keer een 30 dagen 
proefabonnement nemen en bekijken of het 
voor jou toegevoegde waarde heeft.



LEADS BENADEREN EN CONTENT
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13. PRO-TIP: 

Het maken van een slide-show als 
‘post’ werkt goed voor de 
verspreiding van je info. Je kunt 
hiervoor bijv. powerpoint gebruiken. 

Lezers klikken op de verschillende 
bladzijden van de post en daarmee 
ziet LinkedIn dat er veel tijd aan de 
post wordt besteed. Dit is de 
zogenaamde ‘dwell-time’.

In de post zelf kun je bijvoorbeeld de 
belangrijkste onderwerpen van de 
slide-show samenvatten als ‘teaser’.



LEADS BENADEREN EN CONTENT
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13,5: Wie bekeek mij?: 

Dit is een beetje de ‘voyeuristische’ kant 
van LinkedIn: “Wie bekeek mijn 
profiel…?”. 

Als je een gratis account hebt, kun je 
helaas maar 4 personen zien die jouw 
profiel bekeken hebben. Toch is dit 
onderdeel een prima opstap naar een 
eerste contact. Doe zelf de 1e

handreiking. 

Stuur de kijkers een uitnodiging om te 
connecten en vraag bijv. of je ze met iets 
kunt helpen… De meeste mensen 
accepteren de uitnodiging en vaak 
ontstaat er een conversatie. Dat is de 
eerste stap naar wellicht een keer ‘iets 
meer’.



DE EERSTE 7 TIPS SAMENGEVAT…
1. Kopregel: gebruik dat als je eigen 
‘reclamebord’. Waar moeten ze jou (of 
jouw bedrijf) voor hebben? Gebruik 
keywords en #’s waarop gezocht kan 
worden.

2. Info: 80% gaat over wat je bedrijf 
doet en 20% over jouw rol daarbij. 
Vermeld in de tekst de belangrijkste 
woorden waarop jij gevonden wilt 
worden. 

3. Vaardigheden: Verander de TOP-3 
zodat het de belangrijkste woorden 
bevat waarop jij gevonden wilt 
worden door nieuwe klanten.

4. Uitgelicht: voeg hier video, PDF of 
slides toe aan je profiel. Laat zien 
wat je doet en waar je voor staat.

5. Doelgroep: bepaal HAARSCHERP 
wie je doelgroep is. Wat is de functie 
van jouw ‘ideale klant’? Stem je 
profiel daar op af.

6. Video: voeg een korte 
videoboodschap toe aan je 
profielfoto (via je mobiel).

7. SSI-score: check je Social Selling
Index (LinkedIn.com/sales/ssi) om 
te zien waarop je kan verbeteren.
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8. Leads zoeken: ga via de zoek- en 
filterfunctie op zoek naar jouw specifieke 
doelgroep(en). Zoek bijv. op functie, 
bedrijfstak, regio en 2e graads.

9. 2e graad: bekijk wie je 1e graads 
connectie is die jou kan ‘verbinden’ 
met je 2e graads. Vraag om hulp 
van je 1e graads.

10. Connecten: schrijf een persoonlijk 
bericht aan een onbekende (geen 
‘copy-paste’). Geef gratis tip en 
vraag om een nadere kennismaking.

11. Content: zorg voor meerdere 
updates p/w (zelf plaatsen/ 
delen/commentaar geven) en word 
daarmee zichtbaar bij je 1e graads 
netwerk. Vermeld mensen (@)en gebruik 
#’s. Creëer interactie.

12. Sales Navigator: deze betaalde 
versie van LinkedIn kan je als Sales 
nóg verder helpen, als je de limieten 
van de gratis mogelijkheden hebt 
bereikt. Betere filter- en zoek-
mogelijkheden.
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SAMENVATTING 

LAATSTE 6,5 TIPS

13. PRO-TIP: het maken van een 
slide-show als ‘post’ werkt goed 
i.v.m. de ‘dwell-time’. Zorgt voor 
betere verspreiding.
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Waar we het (o.a.) nog niet over gehad hebben…



TENSLOTTE: WIST JE DAT…?
Acquiro trainingen en presentaties 
geeft en adviseert over Social
Selling on LinkedIn.

Victor als acquisitie-expert, deze 
trainingen al sinds 2013 geeft en 
hij sinds 2004 lid is van LinkedIn 
met meer dan 6000 volgers.

We tijdens trainingen live en 
interactief aan de slag gaan met 
LinkedIn.

Trainingen zowel in-company als 
via open inschrijving 
plaatsvinden. Online en live.

Neem contact op via acquiro.nl
of 040-2028039
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Victor een nieuwsbrief op 
LinkedIn over Social Selling
juitgeeft? Zie op mijn profiel: 
‘uitgelicht’

Click de 
🔔op mijn 
profiel

http://www.acquiro.nl/

