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Voorwoord 
 
De tijd van massacommunicatie is voorbij. Anno 2017 leven we in een netwerkmaatschappij en 
spelen socialmediakanalen en interactieve medianetwerken een steeds grotere grote rol als het 
gaat om beslissingen maken en nemen. Zowel in je privéleven als binnen bedrijven en 
organisaties. In de B2B wordt, volgens onderzoeksbureau IDC, inmiddels 75% van de aankopen 
met behulp van social media gedaan. 81% van de zakelijke beslissingsnemers 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%. Je zult dus op een andere manier in contact moeten komen met 
nieuwe klanten en op innovatieve wijzen 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. 
 
Al ruim acht jaar werk ik nu met LinkedIn. Het is voor mij 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 verder in de wirwar van social media 
en zorg ervoor dat zij mij kunnen vinden online. Ik benader zelf geen mensen, 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, dat geschikt is voor zowel beginners als gevorderden. Het is vooral gebaseerd op 
eigen ervaringen uit de directe praktijk. Ik werkte met mkb’ers, zzp’ers en voor langere periodes 
binnen grotere (corporate) bedrijven uit 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 uiteindelijk 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 kan. 
 
Ik wens je heel veel succes met en op LinkedIn!  
Corinne Keijzer 

       
 

3.5 Kopregel 

Een van de allerbelangrijkste onderdelen van je LinkedInprofiel is de kopregel in je verkorte 
profiel. Je vindt deze direct onder je naam. Zie dit stukje van je profiel als je visitekaartje, een 
tekst waarmee je jezelf wilt profileren en dat direct de juiste eerste indruk achterlaat over wie je 
bent en wat je doet. 
 
LinkedIn vult de kopregel automatisch met de meest recente functie uit je werkervaring. Je kunt 
dit zelf aanpassen of aanvullen tot maximaal 120 tekens. Je kunt kiezen voor steekwoorden – 



 

Meer succes met LinkedIn INKIJKEXEMPLAAR                Auteur: Corinne Keijzer 

Versie 2.2 mei 2017                                                    www.corinnekeijzer.nl 

 

bijvoorbeeld je functie, bedrijfsnaam, expertise of interesse – maar je kunt ook jezelf in een of 
twee regels omschrijven. Het is maar net hoe je zelf wilt overkomen en wat je wilt dat mensen als 
eerste zien. Bedenk je dat het mensen kan doen beslissen door te klikken of af te haken en je 
profiel verder te vermijden.  
 

 
De kopregel is ook het eerste wat mensen zien als ze je naam in Google intikken. Bedenk je dat 
mensen vaak in hun omgeving vragen naar experts op een bepaald gebied. Als vervolgens 
iemand jouw naam noemt, dan is het handig als mensen direct in één oogopslag zien waar jouw 
expertise ligt. Het is daarom belangrijk zo duidelijk mogelijk te zijn.  
 

 
 

Ook kun je hier goed rekening houden met zoekmachineoptimalisatie (zie paragraaf 2.4). 
Gebruik woorden waarop veel gezocht wordt en doe goed onderzoek naar kleine verschillen. Ben 
je bijvoorbeeld sales manager, dan kan de spatie ertussen al flink verschil maken, zoals je in dit 
grafiekje van Google Trends ziet.  
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Om je kopregel aan te passen, klik je op het potloodje er rechtsboven. 
 

4. De statistieken van jouw profielbezoekers 

De populairste en meest gebruikte optie binnen LinkedIn is het bekijken van andere profielen. 
Behalve dat het leuk is om andere professionals te bekijken en ook door hen bekeken te worden, 
biedt deze optie veel mooie zakelijke kansen. Om te netwerken, leads te genereren, je bezoekers 
te analyseren op regio, functie en zelfs bedrijf. Kortom, het geeft je een schat aan informatie waar 
je je voordeel mee kunt doen.  
 

4.1 Zien wie jouw profiel bekeken heeft 

Op de homepage zie je in de linker kantlijn hoe vaak je profiel is bekeken in de afgelopen 
negentig dagen.  
 

 
 
Ook zie je op je eigen profiel hoe vaak je profiel bekeken is.  
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Klik in een van twee voorgaande opties op ‘…. personen bekeken uw profiel’ om te zien wie die 
bezoekers waren. 
 
Voor niet-betalende leden is het alleen mogelijk de laatste vijf personen terug te zien die je profiel 
bezocht hebben. Betalende leden kunnen alle bezoekers van de afgelopen negentig dagen zien.  
 



 

Meer succes met LinkedIn INKIJKEXEMPLAAR                Auteur: Corinne Keijzer 

Versie 2.2 mei 2017                                                    www.corinnekeijzer.nl 

 

  
 

11.2.2 Aanbevolen leads binnen accounts 

Op het moment dat ik klik op ‘Account weergeven’, bijvoorbeeld achter de Rabobank Groep, 
komen er een hoop interessante mensen naar voren, gebaseerd op de functionaliteiten die ik bij 
het aanmaken van de tool heb ingevuld, en kan ik hier professionals uit opslaan als lead. Dit zijn 
LinkedInleden uit je tweedegraads- of derdegraadsnetwerk, leden die je dus nog niet kent. Kies 
de mensen van wie je denkt dat zij iets voor jou kunnen betekenen, oftewel de besluitvormers. 
Het mooiste is als ze een zo hoog mogelijke functie hebben qua beslissingsbevoegdheid en nog 
mooier is als jullie een aantal connecties delen die jou eventueel kunnen voorstellen. Je kunt op 
de personen klikken en hun LinkedInprofiel bekijken om te beoordelen of het potentiële leads zijn 
voor je. 
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11.2.3 Hoe je bent verbonden 

In het tweede tabblad staat ‘Hoe u bent verbonden’. Dit is een optie uit het tweede en derde sales 
betaalpakket en dan ook alleen zichtbaar als je deze hebt afgesloten. Je kunt op dit tabblad zien 
via welke eerstegraads- en tweedegraadsconnecties je verbonden bent met de mensen uit de 
aanbevolen leads. Dit is een zeer waardevolle groep die je niet alleen kunt toevoegen als ‘Lead’, 
maar ook kunt inzetten om bijvoorbeeld mensen uit de aanbevolen groep te bereiken. Je kunt 
jouw netwerk vragen om je bijvoorbeeld voor te stellen of misschien mag je hun naam noemen 
als je een prospect om de tafel wilt hebben. Hier geldt de kracht van een sterk netwerk weer 
enorm. 

 

Je kunt doorklikken op ‘Alle medewerkers weergeven’ en daar je verbondenheid verfijnen door 
trefwoorden in te typen of gegevens toe te voegen. Ook kun je je beperken tot alleen 
tweedegraadsconnecties of LinkedInleden waar je bepaalde groepen mee deelt. Zo kun je zelf 
filteren op nog interessantere leads. 
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 Tip: Als je een lead toevoegt, bijvoorbeeld omdat je deze in de zoekfunctie 
op naam gezocht hebt, dan wordt automatisch het bedrijf waar deze persoon 
werkt toegevoegd aan je ‘Accounts’.   
 

11.2.4 Team Link connecties 

Team Link connecties, de derde tap en alleen voor het duurste sales betaalpakket zichtbaar, is 
de optie om de professionals te vinden die tussen jou en je medewerkers en je potentiële leads 
zitten. Hoe groter jouw bedrijf is, hoe groter de kans dat je medewerkers hebt die al verbonden 
zijn met een prospect. Je hoeft niet met je medewerkers gelinkt te zijn om deze prospects te 
vinden. Dit biedt natuurlijk mooie kansen om iemand te benaderen en werkt hoogstwaarschijnlijk 
beter dan koude acquisitie door iemand die ze niet kennen.  
 

11.2.5 Updates van accounts en leads 

In een account, onder de aanbevolen leads, vind je alle updates terug die door het bedrijf, in dit 
geval de Rabobank, zijn geplaatst of gedeeld, maar ook nieuws over het bedrijf en updates van 
jouw leads uit dat bedrijf.  
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En hier begint het interessant te worden. Je hebt nu een aparte tijdlijn met enkel updates van het 
desbetreffende bedrijf én de werknemers die je interessant vindt. Ongeacht of je gelinkt bent met 
elkaar, kun je van deze werknemers in een oogopslag alles volgen wat er gezegd, gedeeld of 
verspreid wordt. Zonder ruis van allerlei updates waar je niets aan hebt, zoals vaak in je eigen 
tijdlijn op LinkedIn het geval is. Je kunt nu direct reageren op updates van andere LinkedInleden 
dan uit je eigen directe netwerk en ook hun updates liken of delen. Dit is het moment dat je je 
kunt mengen in discussies, je expertise kunt tonen en vooral jouw zichtbaarheid kunt vergroten. 
Op deze manier kun je in contact komen met belangrijke besluitvormers en potentiële klanten. 
Normaal gesproken kun je namelijk in je tijdlijn van LinkedIn alleen de updates zien en volgen 
van mensen die met jou gelinkt zijn of bedrijven die je volgt. Hier komt social listening om de hoek 
kijken alvorens je overgaat tot social selling.  
 
Je weet nu heel snel wat er speelt binnen een bedrijf of bij bepaalde personen en kunt hier snel 
op inspelen. Maak nu niet de fout jezelf hier direct te promoten of spamgedrag te vertonen door je 
product of dienst aan te bieden. Luisteren, anticiperen en uiteindelijk boeien en binden zijn de 
waardevolle kernwoorden. Het is mogelijk een persoonlijk bericht te sturen, maar wees er 
voorzichtig mee en schrik mensen niet te snel af. Zet desnoods je eigen netwerk in, als je een 
gezamenlijke connectie hebt, bijvoorbeeld door je voor te stellen of door zijn of haar naam te 
noemen als je de stoute schoenen aantrekt. Op die manier wek je meer vertrouwen en schrik je 
je prospect niet af.  
 

 Tip: Je kunt ook zien wanneer een van je opgeslagen leads een nieuwe 
functie heeft bijvoorbeeld. Dat zijn mooie momenten om iemand te feliciteren (met 
een persoonlijk bericht, niet de standaard notitie van LinkedIn!) en contact te 
leggen.  
 

11.3 Homepage 

Net als bij je persoonlijke profiel, heb je ook in de Sales Navigator een homepage met een eigen 
tijdlijn. Onder ‘Accounts’ zagen we net dat je alle updates per bedrijf kunt volgen, inclusief die van 
de werknemers. Op de homepage zie je een overzicht van updates van al je leads en 
bedrijfsaccounts voorbijkomen en je kunt ook hier direct reageren, liken of delen. 
 



 

Meer succes met LinkedIn INKIJKEXEMPLAAR                Auteur: Corinne Keijzer 

Versie 2.2 mei 2017                                                    www.corinnekeijzer.nl 

 

 
 

Aan de slag met je LinkedIn bedrijfspagina  

Voor veel bedrijven is een LinkedIn bedrijfspagina een must. Niet alleen kun je er je organisatie 
goed profileren, ook kun je je als werkgever goed laten zien en een band aangaan met potentiële 
werknemers. Daarnaast kun je hele gerichte en effectieve advertenties inzetten om je doelgroep 
te bereiken en is het mogelijk om vacatures te plaatsen waar LinkedInleden direct op LinkedIn al 
op kunnen solliciteren.  
 
Alles weten over de LinkedIn bedrijfspagina? Bestel dan het e-book LinkedIn voor bedrijven. 

 

Over de auteur 

Corinne Keijzer heeft zich in de afgelopen jaren volledig gespecialiseerd in socialmediamarketing 
en -strategie, met de focus op Facebook, Twitter en LinkedIn. Zij houdt zich als zelfstandig 
ondernemer dagelijks bezig met consultancy voor diverse organisaties en heeft al vele andere 
zelfstandig ondernemers op weg geholpen in de wereld van social media. Ze helpt bedrijven met 
het opzetten en uitvoeren van hun socialmediamarketing en –strategie en daarnaast is ze 
bedreven in het geven van op maat gemaakte trainingen. Ze is auteur van honderden blogs, 
artikelen en meerdere boeken over social media. Daarnaast wordt zij met regelmaat gevraagd 
voor het televisieprogramma Shownieuws om in de uitzending haar advies en mening te geven 

http://www.corinnekeijzer.nl/downloads/linkedin-voor-bedrijven/
https://nl.linkedin.com/in/corinnekeijzer
http://www.corinnekeijzer.nl/downloads/linkedin-voor-bedrijven/
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over social media. Ook geeft ze vaak tips, adviezen en interviews aan kranten, tijdschriften en 
online artikelen. 
 
Volg Corinne op www.corinnekeijzer.nl om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen of zoek 
haar op LinkedIn en nodig haar (uiteraard met een persoonlijk bericht) uit om te linken. 
 

               
 

 

http://www.corinnekeijzer.nl/

