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Even voorstellen

👩🏫 Docent (Digital) Marketing @NHL Stenden
💎 Expertise: contentstrategie, data, digital marketing
💬 Gastspreker & publicaties Frankwatching
✍ Co-auteur Hoofdstuk Search Marketingfacts
jaarboek 2021/2022
🏂 Snowboarden, Padel, Fitness, mode & muziek



Deze sessie

📈 LinkedIn: de cijfers
💎 Personal branding
💬 Professionals op LinkedIn
📝 LinkedIn profiel op orde: basics & next level!
📨 Connecties
🧰 Toolkit voor personal branding
💙 Tips om je te profileren (like a pro ;)
🦦 Ruimte voor vragen



LinkedIn: de cijfers

👩 5 miljoen gebruikers in 
Nederland (Newcom, 2021)

📈 Aantal gebruikers blijft 
stijgen

🍋 21% van de gebruikers 
gebruikt het dagelijks



Personal branding❤🔥
opschepperij? 
Welnee!

“Als je anderen niet duidelijk maakt welke kwaliteiten en talenten je 
hebt, weten ze ook niet waarvoor ze bij jou terechtkunnen.” (Bertus, 
2021)

Personal branding:
🤸 Wie ben ik?
💡 Waar sta ik voor?
🌠 Wat is jouw toegevoegde waarde? 
🤩 Wat maakt jou uniek en onderscheidend?

https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5263596/personal-branding-zelf-promotie-sympathiek-effectief-manager-social


Waarom zou je als professional ac2ef 
zijn op LinkedIn?

👉⌨



Joep Postma
➥ Chef Planet│ Klimaatcoach 
│ Sustainability Strategist -

Helpt organisaties de groene 
toekomst te omarmen

1) Als producent creëert
het schrijven op LinkedIn 
helderheid in mijn visie en
het opbouwen van een
persoonlijke brand.

2) Op de hoogte blijven
wat er speelt binnen mijn
netwerk en branche, wat 
belangrijk is voor mijn
werk.



Toine Dinkelberg
Chief Digital Officer (CDO) 

@Snakeware

1) Opbouwen & creëren
(zakelijk) netwerk om 
kennis te kunnen halen en
brengen

2) het volgen van 
inspirerende mensen en
bedrijven

3) het zoeken van nieuw
talent



Professionals op LinkedIn

🤝 Netwerken
💡 Kennis delen
🔮 Inspiratie
💠 Visie delen
🗣 Op de hoogte blijven & op de hoogte houden
💬 Privegesprekken via chat
💼 Nieuwe baan 
💗 Samenwerkingen opzoeken
😄 ..



Social selling

🤓 Profileren als expert

💖 Verhogen gunfactor (mensen
helpen zonder iets terug te
verwachten)

🤔 Nieuwsgierig maken

😀 Mensen leren je kennen

🚀 Resultaat: samenwerkingen of 
nieuwe klanten



✅ LinkedIn 
profiel op 
orde!



✅ Checklist profiel: de basics

📸 Professionele, maar enthousiaste foto
🖼 Omslag toevoegen
💼 Huidige functie en werkgever
📂 Relevante werkervaring
🎓 Opleiding, licenties & certificaten
🛠 Vaardigheden
💕 Interesses (pagina’s die je volgt)
🔎 Zoekwoorden verwerken in profiel



📸 Professionele, maar 
enthousiaste foto

Voorbeeld Michelle van der 
Geest:
• Kleurrijk

• Professionele setting

• Persoonlijk

• Vrolijk



🖼 Omslag toevoegen



💼 Huidige functie en werkgever



📂 Relevante werkervaring



🎓 Opleiding, licenties & certificaten



🛠

Vaardigheden



💕

Interesses 
(pagina’s 
die je volgt)



🔎

Zoekwoorden 
verwerken in 
profiel



✅ Checklist profiel: de basics

📸 Professionele, maar enthousiaste foto
🖼 Omslag toevoegen
💼 Huidige functie en werkgever
📂 Relevante werkervaring
🎓 Opleiding, licenties & certificaten
🛠 Vaardigheden
💕 Interesses (pagina’s die je volgt)
🔎 Zoekwoorden verwerken in profiel



Next level!

🔥 Treffende kopregel: Wat doe je, hoe werk je en wat wil je?

📝 Je info is een pitch: Wat zijn je talenten en wat kun je voor andere
betekenen? (max. 100 woorden)





Super next level!

💬 Verzamel aanbevelingen: Recensies/reviews van professionals.

💓 Een ervaring van iemand anders is veel waard! 💓



Ontvangen
én geven



🤝 Connecties



Connecties toevoegen

📨 Maak een connectieverzoek persoonlijk: introductie & waarom
connecten?

🙏 Niet netwerken om het netwerken: wees kritisch, voeg mensen toe 
die je echt (digitaal) hebt ontmoet of waar je echt een relevantie LI 
connectie kunt hebben.



✅Waar of ❌ Niet waar?

👉⌨



Berichten op LinkedIn kunnen tot 2 
weken zichtbaar blijven in de 2jdlijn

✅Waar ❌ Niet waar

👉⌨



Berichten op LinkedIn kunnen tot 2 
weken zichtbaar blijven in de 2jdlijn

✅Waar ❌ Niet waar

👉⌨



Alle berichten van mensen die je volgt 
worden in jouw 2jdlijn getoond

✅Waar ❌ Niet waar

👉⌨



Alle berichten van mensen die je volgt 
worden in jouw 2jdlijn getoond

✅Waar ❌ Niet waar

👉⌨



Het is slim om een bericht massaal te 
delen

✅Waar ❌ Niet waar

👉⌨



Het is slim om een bericht massaal te 
delen

✅Waar ❌ Niet waar

👉⌨



Het is beter om de externe link in de 
comments te zeDen

✅Waar ❌ Niet waar

👉⌨



Het is beter om de externe link in de 
comments te zeDen

✅Waar ❌ Niet waar

👉⌨



🧰 Toolkit



Wat zou je als Digicoach kunnen delen 
op LinkedIn?

👉⌨



Andere Digicoaches..



🧰 Toolkit 
voor 
personal 
branding



🕐 Moment

�Wat speelt er op dit moment in de maatschappij? 
�Welke ontwikkelingen zijn er? 
�Wat is er in het nieuws?
�Welke politieke onderwerpen liggen er op tafel? 
�Welke nieuwe feature is er nu beschikbaar in jouw

vakgebied? 
�Wat voor trends vallen op?





🧑 Persoon (person)

Er is een moment, iets wat voor jou als persoon belangrijk of speciaal is en hier ga jij content over 
maken.

Voorbeelden
� Je bent met een persoonlijk traject gestart

� Je hebt een boek geschreven
� Je hebt een prijs gewonnen

� Je hebt deelgenomen aan een training
� Je hebt een diploma gehaald
� Je start met een nieuwe baan
� Je hebt iets bijzonders (zakelijks) beleefd
� Je hebt iets gedaan waar je trots op bent…



🏢 Bedrijf (company)

De organisatie of het bedrijf waar jij op dit moment werkt.

Voorbeelden
� Het bedrijf heeft een prijs gewonnen

� Er wordt een inhoudelijke bijdrage gedeeld

� Er wordt een moment gevierd

� Bedrijf is op zoek naar collega’s…

� Etc.



🔎 Vakgebied (sector)

Het vakgebied waarin jij werkt en gespecialiseerd bent. 
Dit onderdeel weegt zwaar: vakkennis staat centraal.
Op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen.

Voorbeelden
Kennisdeling in de vorm van:
� een artikel

� Whitepaper
� Video
� tekstuele post
� Etc.



4-1-1 regel

4⃣ updates waarin je kennis deelt

1⃣ post over je eigen bedrijf of de 
organisatie waar je werkt

1⃣ persoonlijk bericht: prestatie of 
eigen ervaringen

⚖ Verhoudingen kloppen

🤓 Niet pocherig, maar informatief



7⃣ tips



7⃣ tips om je te profileren als een pro

1. 🤲 Hulp bieden & om hulp vragen
2. 💬 Discussiëren kun je leren

3. 🏢 Keep it professional
4. 🍿 Snackable
5. 💙 Sharing is caring

6. 🌟 Wees authentiek
7. 🧑🤝🧑 Samen sta je sterker



Wat haal jij uit deze sessie?
👉⌨



Meer lezen? 👉 Artikel op Frankwatching

https://www.frankwatching.com/archive/2022/02/17/personal-branding-linkedin/


Vragen & opmerkingen

Er is geen belangrijker werk dan je netwerk. Bedankt! 👋👋

brendaspeelman@live.nl


