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FACTSHEET: LinkedIn  
 
 
Wat is LinkedIn? 
LinkedIn is een sociale netwerksite en app die zich richt op werkenden. Iedereen kan een 
professioneel profiel aanmaken op LinkedIn. Door dit profiel te linken aan andere profielen bouw je 
een virtueel netwerk op. Je deelt kennis met elkaar, blijft op de hoogte van elkaars ontwikkelingen 
en kunt jezelf profileren in je vakgebied. 
 
 
Waarom LinkedIn? 
LinkedIn maakt het eenvoudig om connecties te 
maken met belangrijke personen en om relevante, 
professionele informatie te vinden.  
Bouw een professioneel netwerk op, blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw bedrijfstak en 
zoek jouw droombaan. Het LinkedIn-profiel is de eerste stap. Jouw profiel is meer dan een cv: het 
laat de wereld zien wie je bent en wat je hebt gepresteerd. Maar dat is nog maar het begin! 
 

Toepassingen van LinkedIn 
Met LinkedIn kun je personen, functies, bedrijven 
en andere groepen gemakkelijk vinden.  
Ontvang updates van de personen of bedrijven die 
jij belangrijk vindt voor jouw professionele succes. 
Met jouw profiel kun je een verhaal vertellen en 
kun je jezelf of jouw bedrijf neerzetten op de 
markt. Ook kun je ervoor zorgen dat je cv altijd up-
to-date is en dat je makkelijk te vinden bent voor 
mensen die op zoek zijn naar jouw kwaliteiten.  
Je kunt ook zelf op zoek gaan naar talent en direct 
contact opnemen met de mensen die jij nodig 
denkt te hebben op professioneel gebied.  

 
LinkedIn is in het kort dus een netwerksite die alles kan bieden wat jouw professionele netwerk kan 
uitbreiden en ervoor kan zorgen dat jouw ontwikkeling tot een hoger niveau wordt getild. Wil je zien 
hoe LinkedIn werkt? Klik dan op de video hierboven of zoek op YouTube naar ‘Linkedin voor 
beginner|wat zet je erop’. 
 
 
 
 
 
 
Deze factsheet is gemaakt door Hans Versteegh in opdracht van ’s Heeren Loo. En geactualiseerd door Xiomara 
Vado Soto voor Digivaardig in de Zorg. 
 
Heb je opmerkingen of vragen over dit lesmateriaal? Mail dan naar info@digivaardigindezorg.nl.  

mailto:info@digivaardigindezorg.nl
https://www.youtube.com/embed/PtVST8uunQQ?feature=oembed
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