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Inleiding 
Wie wil er nu géén gratis salespagina waar veel potentiële klanten op komen en die op de eerste 

pagina van Google verschijnt wanneer men op jouw naam zoekt? 

Geen enkele ondernemer zal daar “nee” tegen zeggen. En jouw LinkedIn profiel kan die gratis 

salespagina zijn. Alleen dan dien je deze wel als sales pagina in te richten en niét als online CV. In dit 

e-book laat ik je zien hoe je dat kan doen. 

Voor je LinkedIn pagina geldt feitelijk dezelfde regel als voor je website: wanneer je de aandacht van 

je bezoeker niet binnen 3 seconden weet te trekken, ben je je bezoeker kwijt. Om de aandacht van 

jouw bezoeker vast te houden, zal je wat voorwerk moeten doen. Dit e-book zal je daarin begeleiden 

én je tips geven hoe jij eruit kunt springen en je netwerk kunt vergroten. 
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Enkele observaties 
Als ik op LinkedIn andere profielen bekijk, valt mij een aantal zaken op: 

 Veelal zijn de profielen ingericht als online CV 

 In het werkverleden worden rollen weergegeven die men vervuld heeft, het zijn bijna 

functiebeschrijvingen 

 De rode draad in veel profielen is “ik, ik, ik” (de lezer heeft hier niet zoveel aan) 

 Er wordt Engels en Nederlands door elkaar gebruikt 

 Er is geen rode draad in het werkverleden te vinden, vaak is het meer onsamenhangend 

 De top 3 vaardigheden stroken niet met de businessrol die men vervult, zoals: 

Echtscheidingsmediator Mindfulness trainer Masseur 

    

 

 Vaak heeft men functiebeschrijvingen in de titel, of welke rollen men allemaal vervult. Voor 

een werknemer in principe prima, voor een ondernemer zou ik het niet aanraden. 

 

 

 

Ook hoor ik van mensen dat zij LinkedIn niet gebruiken. Mijn vraag is dan waarom zij wel een account 

hebben op LinkedIn. Want je klanten maken er namelijk wél gebruik van! Kijk maar eens naar jezelf. 

Wanneer je een afspraak hebt met iemand die je nog nooit gezien hebt, google je deze persoon dan? 

Zijn of haar LinkedIn profiel zal op de eerste pagina van de zoekresultaten verschijnen. En kijk je dan 

op zijn of haar LinkedIn profiel? Zorg er dus voor dat mensen op je eigen profiel zien wat jij wil dat ze 

zien! 
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Enkele basisprincipes 
Voordat we aan je profiel beginnen, wil ik enkele uitgangspunten met je delen.  

1. LinkedIn taal. 

Je kunt kiezen in welke taal je de LinkedIn opties e.d. ziet (account settings / language). Mijn 

ervaring is dat je in het Engels de meeste opties tot je beschikking hebt. Indien je daar geen 

problemen mee hebt, kies dan voor Engels. 

2. Communicatie taal. 

Wanneer je werkgebied Nederland is en je geen buitenlandse aspiraties hebt, kan je prima in 

het Nederlands communiceren. Mocht je groter denken, kies dan Engels als voertaal en wees 

hier consequent in. Gebruik één taal in je hele profiel om te communiceren. 

3. Zorg ervoor dat je profiel 100% compleet is. 

Wanneer je profiel niet 100% compleet is, neemt LinkedIn je niet mee in de zoekresultaten. 

Wil je gevonden worden, zorg er dan voor dat je alles invult. Denk bijvoorbeeld ook aan een 

background foto! 

4. LinkedIn is een online netwerk. 

Gebruik het ook zo als zodanig! Wat in business geldt, geldt ook hier. Mensen moeten je 

leren kennen, aardig vinden en vertrouwen (know, like, trust). Offline doe je dat ook 

wanneer je netwerkt, doe dat dan hier ook. 

5. Het favoriete radio station WIIFM. 

Oftewel What’s In It For Me. Iedereen kijkt met deze bril. Dus wanneer mensen op jouw 

profiel kijken, speelt dit in hun achterhoofd. Hou daar dus rekening mee met het schrijven 

van je teksten (en niet alleen op LinkedIn……). Een mooie controlevraag is “So what?”, 

oftewel “Dus? Wat heb ik eraan?”. Soms ga je daardoor een laag dieper met de tekst en 

wordt heet opeens helder wat de lezer er aan heeft. 
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Intro 
De intro bestaat uit een aantal onderdelen, ik zal de relevante onderdelen benoemen die extra 

aandacht behoeven.  

Profielfoto 
Zorg ervoor dat je a) een profielfoto hebt, en b) dat deze een professionele uitstraling heeft. Het 

maakt niet uit in welke business je zit, een profielfoto spreekt mensen aan. Gebruik geen 

vakantiefoto of een onscherpe selfie, maar een pasfoto formaat waarbij je uitnodigend in de camera 

kijkt. Dat geeft de beste uitstraling. 

Background foto 
Net als bij de profielfoto geldt dat je een background foto moet hebben, al was het maar om je 

profiel compleet te maken. Je zou bijvoorbeeld je logo kunnen gebruiken, of een foto van je 

bedrijfspand, maar zorg er in ieder geval voor dat je er één hebt. 

!TIP! zet hier ook al een boodschap richting je ideale klant in, wees creatief!  

 

!TIP! let erop dat wanneer je op een smartphone kijkt, je profielfoto naar het midden opschuift. 

Controleer of deze dan niet over tekst heen gaat, waardoor je boodschap weg valt! 

   

 

Naam 
Je naam lijkt vanzelfsprekend (voornaam, achternaam), ténzij je er mee wilt opvallen. Ik heb 

bijvoorbeeld mijn achternaam gewijzigd in Wils – Executive Coach. Elke keer wanneer ik nu iets deel, 

post, reageer, like of getagd wordt, zien mensen dus Erwin Wils – Executive Coach staan. Op die 

manier gaan ze onbewust de link leggen tussen mij en executive coaching. Bedenk dus wat bij jou 

past en zet het achter je achternaam. 

Headline 
In je headline zet je dus niet wat je job titel is, of welke rollen je allemaal vervult, maar spreek je 

rechtstreeks je ideale klant aan. Je hebt 120 karakters de ruimte om dit te doen. Bijvoorbeeld: 
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Current position 
Zorg ervoor dat je meest recente én relevante positie hier staat. Indien je meerdere posities 

tegelijkertijd vervult, kies dan de meest relevante. 

Education 
Kies hier de opleiding waarvan jij wil dat je klanten die zien. Pak je hoogst genoten opleiding, óf de 

meest relevante. LET EROP dat deze kan veranderen wanneer je een opleiding toevoegt! 

!TIP! Wanneer je specialist bent in een bepaalde applicatie of programma én je daarop gevonden wilt 

worden, selecteer deze dan als opleiding! Ik heb bijvoorbeeld een aantal coachings- en 

leiderschapstrainingen gevolgd die ik onder de noemer “Executive coaching” heb toegevoegd aan 

mijn opleidingen (zie verderop). Opleidingen wegen zwaar bij zoekresultaten.  

Contact info 
Je wit dat mensen je kunnen bereiken, vul hier dus alle relevante informatie in. 

Add profile section 
Hier kan je secties toevoegen die je op dit moment wellicht nog niet op je profiel hebt staan.  
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About 
 

Dit wordt jouw salesverhaal. Spreek je klant aan, trigger hem of haar met 3 vragen, vertel hoe jij hen 

kan helpen, waarom ze bij jou moeten zijn en voeg een Call to Action bij: vraag de mensen simpelweg 

om contact met je op te nemen, voeg een link naar een inschrijfformulier toe of nog beter laat 

mensen direct een afspraak maken in je agenda.  

Voeg ook diverse media toe, zoals testimonials, je website url, of andere relevante zaken. 

Videotestimonials doen het erg goed voor je autoriteit en socialproof. Bijvoorbeeld: 
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Experience 
Dit is het onderdeel waar je je voorgaande werkervaringen invult. Alleen, vul het niet in als 

functieomschrijvingen! Onthoudt dat de bezoeker wil weten welke ervaring je hebt en wat hij of zij er 

aan heeft. Vul dus per werkgever of voorgaande rol in: 

1. Alleen dié vaardigheden die je hier ontwikkeld hebt of welke ervaring je hier opgedaan hebt 

die  jouw huidige rol versterken dan wel aanvullen 

2. Wat jouw aanwezigheid voor de organisatie betekend heeft (want dat zou je óók voor de 

klant kunnen betekenen) 

 

!TIP! Indien je als zelfstandige bij verschillende opdrachtgevers gewerkt hebt, voeg deze dan niet toe 

als aparte werkgevers, maar als klanten onder je eigen bedrijf! (Of als projecten, zie verder). LinkedIn 

heeft nog steeds de hoofdstatus van online CV, dus elke werkgever die je toevoegt, wekt de indruk 

alsof je daar in dienst bent geweest (in plaats van ingehuurd). Het zijn ook geen werkgevers, maar 

klanten van je! Bovendien vang je daarmee eventuele gaten in de tijdslijn op, indien je 1 of meerdere 

maand(en) geen opdracht hebt gehad.  

Dus niet: 

 

Maar: 
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Education 
Oftewel je opleidingen. Voeg hier relevante opleidingen toe indien je die hebt. Denk aan voorgezet 

onderwijs, hoger onderwijs, meerjarige opleidingen of relevante trainingen.  

!TIP! zoals eerder aangegeven, wanneer je een specialisme hebt, daar een training in gevolgd hebt 

(of meerdere) én daarop gevonden wilt worden, voeg deze dan toe onder dit kopje! Deze kan je dan 

vervolgens selecteren in je intro en vergroot je daarmee de kans dat je hierop gevonden wordt. In 

mijn geval bijvoorbeeld:  
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Licenses and Certifications 
Voeg hier relevante certificaten, licenties en diploma’s toe. Sommige klanten vinden het erg 

belangrijk dat je de papieren hebt. 
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Volunteer experience 
Voeg hier eventueel vrijwilligerswerk toe indien je dat gedaan hebt (of nog steeds doet). Hier kan je 

aangeven hoe jij toegevoegde waarde levert aan de maatschappij. Daarmee vergroot je je “like” en 

“trust” gehalte.  
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Skills and Endorsements 
Een zeer onderschat onderdeel in mijn ogen, waar veel mensen nog te weinig gebruik van maken. 

Hier kan je juist aangeven waar je goed in bent. LET OP wanneer jij het niet doet, doet LinkedIn het 

voor je! 

Bijvoorbeeld met onderstaande vraag, wellicht heb je soortgelijke vragen wel eens voorbij zien 

komen: 

 

Voordat je het weet, kan “Dutch” opeens 1 van je 3 topvaardigheden worden! 

!TIP! Wanneer je een vaardigheid toevoegt, kan je deze zelf creëren! Wanneer je klikt op “Add a new 

skill”, kan je een nieuwe vaardigheid toevoegen. LinkedIn geeft wel suggesties, maar jij kunt ze zelf 

definiëren door gewoon te gaan tikken in de balk. 

 

Wanneer je op het potloodje klikt, kan je de volgorde veranderen én aangeven wat je top 3 

vaardigheden zijn. 

 

Vervolgens kom je in het volgende scherm: 
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Je kunt maximaal 3 top vaardigheden selecteren, zoals hierboven weergegeven door de blauwe 

prikkers. Wanneer je dit wilt wijzigen, klik je eerst op 1 van de 3 blauwe punaises die je uit de top 3 

wilt verwijderen en vervolgens klik je op de witte prikker bij de vaardigheid die je wilt toevoegen.  

Met de prullenbak gooi je (zoals verwacht) een skill weg en met de streepjes kun je een skill 

“beetpakken” en verplaatsen naar boven of beneden. Ik gebruik dat alleen voor de top 3.  

!TIP! Social proof met je vaardigheden. Wanneer je je top 3 bepaald heb, zorg er dan voor dat je 

endorsements krijgt (oftewel een vinkje bij je vaardigheden)! Met endorsements zorg je voor een 

stuk social proof. Dit is sterker dan geschreven quotes/testimonials op je website! De geschreven 

testimonials op je website zijn vaak niet terug te herleiden, mensen zouden deze dus kunnen 

verzinnen. Op LinkedIn gaat dat niet, want je kunt precies zien wie de vaardigheden onderschreven 

hebben! Dat maakt jouw geloofwaardigheid meteen een stuk groter en dus social proof. Ik kijk heel 

vaak naar de vaardigheden van iemand. Wanneer men pretendeert een expert te zijn op een bepaald 

vakgebied en men heeft voor die vaardigheid minder dan 10 endorsements, kijk ik verder. Vanaf 25 

begin je mee te tellen en het mooiste is meer dan 99. LinkedIn telt niet verder in de weergave, dus 

vanaf 100 wordt het 99+ (net als je connecties vanaf 501: 500+). Het mooie is ook dat LinkedIn bij de 

vaardigheden aangeeft wanneer iemand die ook zeer “skilled” is op dat gebied, hij of zij jou 

onderschreven heeft.  
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!TIP! Go first. Hoe krijg je die endorsements? Simpelweg door erom te vragen. Wanneer je er nog 

niet zoveel hebt, kan je er gewoon om vragen bij je connecties (NB: alleen jouw connecties kunnen 

jou endorsen!). Een simpele en effectieve methode is de volgende: 

1. Ga naar een connectie 

2. Endorse de connectie op zijn/haar 3 belangrijkste vaardigheden 

3. Stuur de connectie een privé bericht: 

 Beste [naam connectie], 

ik ben bezig mijn LinkedIn profiel bij te werken, zodat deze mijn huidige werkzaamheden het beste 

weergeeft. Hierbij heb ik gemerkt dat het weergeven van de juiste vaardigheden belangrijk is.  Dat 

geldt niet alleen voor mij, maar ook voor jou. Derhalve ben ik zo vrij geweest jouw 3 belangrijkste 

vaardigheden te onderschrijven (en andere vaardigheden waarvan ik vind dat het echt een kracht van 

jou is -> indien van toepassing). Zou je zo vriendelijk willen zijn en ook mijn 3 belangrijkste 

vaardigheden [1, 2 en 3] te onderschrijven? Mocht je nog andere vaardigheden zien die echt bij mij 

passen, wees zo vrij om die ook aan te vinken. 

 Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groet 

[je naam] 

Of woorden van  dezelfde strekking...  ;-) 

NB 1: wees hier wel oprecht in, tenslotte komt jouw naam bij jouw connectie te staan als één van de 

endorsers. 

NB2: Benoem echt je top 3 vaardigheden. Het klinkt bijna te simpel, maar mensen vinden het prettig 

om te lezen wat ze moeten doen. Je neemt ze het denkwerk uit handen. 

NB3: je creëert hiermee een IOY (I Owe you), waardoor men eerder geneigd is het terug te doen 
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Recommendations 
Net als bij de skills & endorsements, tellen recommendations erg zwaar mee met het vergroten van 

je autoriteit. Elke recommendation is terug te herleiden tot de bron, dus men zal zeker niet zo maar 

iets schrijven over jou. En ook hier geldt, als er personen zijn waar jij graag een testimonial van wilt 

hebben. Vraag er gewoon om! 

 

!TIP! Zoals je hierboven kunt zien, heb ik op het moment van dit schrijven 21 aanbevelingen 

ontvangen en 28 gegeven. Wat je vaak ziet, is dat men elkaar aanbevelingen gaat geven en dat kan je 

geloofwaardigheid ondermijnen. Om dat te voorkomen, kan je de gegeven aanbevelingen verbergen, 

zodat alleen jij ze ziet. Jouw aanbevelingen blijven dan natuurlijk nog wel op de pagina van de ander 

staan, alleen men zal zeker niet snel bij een aanbeveling gaan kijken of jij die persoon ook 

aanbevolen hebt (teveel moeite). Klik daarvoor op het potloodje, ga naar het tabblad “given” en zet 

per aanbeveling de zichtbaarheid op “only for you”. 
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Accomplishments 
Hier mag je “eindelijk” gaan opscheppen over jezelf. Heb je speciale zaken waar je trots op bent, ben 

je wellicht ISO gecertificeerd, heb je publicaties gemaakt, octrooien, etc., plaats dat dan hier. 

Wanneer je op het plusje klikt, kan je een item toevoegen. Dit is bijvoorbeeld een prima plek om 

cursussen toe te voegen (in plaats van onder opleidingen).  
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Interests 
Onder het kopje “Interests” staan alle groepen waar je lid van bent, personen die je volgt en 

bedrijven die je volgt. Jouw bezoekers kunnen dat ook zien. 

 

!TIP! Indien er groepen zijn waarvan jij wilt dat jouw bezoeker die niet hoeft te zien, kan je dat 

eenvoudig uitzetten. Ga naar de betreffende groep toe, klik op het radartje aan de rechterkant en 

vink de optie “display group on profile” uit. 
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Hoe groei je je netwerk 
Nu je profiel bijgewerkt is, kan je aan de slag met linkedIn. Maar wat is nu handig om te doen? Zoals 

aan het begin al even aangestipt, dien je te werken aan de factor “Know, Like, Trust”. Mensen 

moeten je eerst kennen, oftewel werken aan je zichtbaarheid. Vervolgens moeten ze je aardig 

vinden, oftewel je gaat toegevoegde waarde leveren, en vervolgens moeten ze je gaan vertrouwen, 

oftewel je gaat relaties met ze opbouwen. Er zijn ongetwijfeld meer manieren om dat te doen, ik deel 

hier hoe je dat via LinkedIn kan doen.  

Accepteer uitnodigingen! 
Het klinkt raar, maar ik ontmoet heel veel mensen die alleen maar uitnodigingen accepteren van 

mensen die ze kennen. Je kunt dan reacties krijgen als “ik ken jou niet, dus ik accepteer niet”. Zo zal 

je netwerk dus niet groeien. Wanneer je LinkedIn wilt inzetten om te groeien en wellicht omzet te 

genereren, is elke connectie er één. Ik accepteer alle uitnodigingen die ik krijg (hoge uitzonderingen 

daar gelaten), omdat elke connectie een potentiële klant kan worden én hun netwerk mij ook te zien 

krijgt wanneer een connectie een bijdrage van mij liket, deelt of daarop reageert. 

Nodig mensen uit om te verbinden 
Wees hier ook proactief in. Hoe zou je dat dan kunnen oppakken? Ik doe het als volgt: 

1. Als ik op een netwerkbijeenkomst ben geweest en daar visitekaartjes gekregen heb, zoek ik 

iedereen op zodra ik thuis kom en nodig ze uit om te connecten. Ik voeg altijd een boodschap 

toe, zo iets als: “Wat leuk om je vanochtend ontmoet te hebben bij… , zullen we onze 

netwerken verbinden?” 

!TIP! Als je dit op de computer doet, klik je op “connectie maken” en kies je vervolgens 

“uitnodiging aanpassen” om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Op je telefoon werkt 

dat anders! Dan klik je op “meer” en vervolgens op “uitnodiging aanpassen. Nu kan je een 

persoonlijke boodschap toevoegen. Als je op je telefoon direct klikt op “connectie maken”, 

wordt het connectieverzoek verstuurd zonder dat je een boodschap kunt toevoegen.  

 

  
!TIP! Soms staat “connectie maken er niet bij. Klik dan (óók op de computer) op “meer”en 

kijk of de optie daar wel tussen staat.  

NB: Af en toe wil men niet dat je een uitnodiging verstuurt en heeft men ingesteld dat je het 

email adres van de betreffende persoon moet invullen. Als je dat niet hebt, houdt het helaas 

op. 

 

2. Controleer regelmatig of mensen jouw profiel bekeken hebben. Indien iemand waarmee je 

nog niet verbonden bent op jouw profiel gekeken heeft, ga naar zijn/haar profiel en nodig de 

persoon uit. Pas de uitnodiging aan met een boodschap zoals “Hallo …. , wat leuk dat je mijn 
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profiel bekeken hebt! Kan ik je wellicht ergens mee van dienst zijn? Met vriendelijke groet, 

…”.  

!TIP! Als je serieus met LinkedIn aan de slag wil, zou je de betaalde dienst Sales Navigator van 

LinkedIn kunnen overwegen. Met het standaard account zie je maximaal 6 profielen, met 

Sales Navigator kun je 90 dagen terug kijken wie allemaal je profiel bekeken heeft. De eerste 

maand is gratis, daarna ga je ervoor betalen. Je kunt het dus gratis testen en kijken of het 

wat voor je is.  

3. Je zou ervoor kunnen kiezen om via de zoekactie mensen te zoeken waarmee je zou willen 

verbinden. Zoek op functie/rol, of zoek een bedrijf en kijk welke mensen allemaal bij dat 

bedrijf werken. Indien je een geschikt persoon gevonden hebt, dan kun je 

a. Deze persoon direct uitnodigen via een aangepaste uitnodiging, of 

b. Iets subtieler, het profiel van deze persoon bekijken. Soms krijg jij dan een 

connectieverzoek, of gaat men ook op jouw profiel kijken. Indien het laatste, zie punt 

2. 

!TIP! Met Sales navigator kan je zeer uitgebreide zoekacties doen, op titel termen 

(bijvoorbeeld bevat CEO, Founder, Business owner, Eigenaar,….), demografische gegevens, 

aantal jaren in deze functie, aantal medewerkers, etc. Deze zoekacties kan je opslaan en elke 

dag zie je er nieuwe resultaten bij komen. 

4. Nodig mensen uit die je post geliket hebben, gedeeld, of er commentaar op hebben gegeven 

(met een aangepaste uitnodiging). Zet in de boodschap bijvoorbeeld iets als “Wat leuk dat je 

gereageerd/gedeeld/ geliked hebt. Zullen we connecten? Ik probeer zoveel mogelijk waarde 

toe te voegen met mijn bijdragen, wellicht vind je het leuk die te volgen”.  

Voeg waarde toe 
Ga waarde toevoegen op LinkedIn. Zo bouw je aan je zichtbaarheid, je autoriteit (op jouw vakgebied) 

en aan je likeability (en trust eigenlijk ook). Wat zou je dan kunnen doen? 

1. Plaats berichten (status update). 

Plaats regelmatig een status update waarin je kennis deelt, successen, tips, of een stelling. 

Vraag de lezers ook om te reageren, te delen en/of te liken. Daag ze daarin uit. Let erop dat 

een post op LinkedIn niet langer mag zijn dan 1300 karakters (inclusief leestekens, spaties en 

hashtags).  

!TIP! Als je een lange post wilt maken, maak deze dan eerst in Word. Je kunt Word precies 

laten tellen hoeveel karakters jouw tekst wordt. 

!TIP! Plaats géén linken in je bericht! Als je een link wil plaatsen (bijvoorbeeld naar een blog, 

of een inschrijfformulier, of een salespagina), zet deze dan in het eerste commentaar van je 

bericht. 

2. Plaats artikelen. 

Artikelen dien je hoofdzakelijk te gebruiken om je autoriteit te verstevigen en worden 

naslagwerken. Waar je bij status updates vooral de interactie met de lezers aan wilt gaan, 

deel je met artikelen je kennis. Status updates verschuiven bovendien naar beneden (en 

verdwijnen) op je tijdlijn, artikelen blijven eenvoudig te vinden. Je kunt artikelen gebruiken 

om te delen met een connectie, ernaar verwijzen, enzovoort. 

NB: plaats nooit een blog als artikel! Wanneer jij een blog voor je website hebt geschreven 

en deze óók als artikel plaatst op LinkedIn, staan er 2 dezelfde teksten op Internet en gaat 

LinkedIn winnen met de zoekresultaten. Bovendien houdt Google er niet van wanneer 

dezelfde tekst op meerdere plaatsen staat. Beter is het om de inleiding van je blog als bericht 

te plaatsen en dan de link naar de volledige blog in de comments. 
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3. Reageer. 

Reageer op posts van anderen. Like hun bijdragen, feliciteer ze, geef antwoord op een vraag 

of geef tips. Zorg er in ieder geval voor dat je op de radar komt van je connecties én hun 

connecties. 

4. Word lid van groepen. 

Kijk in welke groepen jouw potentiële klanten zitten (dan wel kunnen zitten) en word lid van 

die groepen. Kijk hier regelmatig in, reageer op vragen of andere posts en plaats zelf ook zo 

zo nu en dan een interessante post, waarin jij jouw kennis en toegevoegde waarde laat 

blijken. Wanneer mensen hier op reageren, kan je ze uitnodigen om te connecten. 

!TIP! Wanneer je via de zoekmogelijkheid een interessante connectie (bijvoorbeeld een 

potentiële klant) gevonden hebt, kijk in welke groep(en) deze persoon zit en word daar ook 

lid van. 

!TIP! Als je gaat posten op LinkedIn, maak dan gebruik van hashtags (#). Hiermee vergroot je je 

bereik, omdat mensen hashtags volgen. Ik zie mensen vaak hashtags gebruiken, alleen ik vraag me af 

of deze echt effectief zijn. Je kunt je bedrijfsnaam als hashtag gebruiken (bijvoorbeeld 

#PowerMindcoach), alleen wanneer niemand jouw bedrijf of die hashtag volgt, heeft het geen 

toegevoegde waarde (buiten het feit dat men je bedrijfsnaam nog een keer extra ziet). Als je je 

bereik wilt vergroten, gebruik dan hashtags die a) relevant zijn voor je bijdrage, en b) die door veel 

mensen gevolgd worden. Hoe vind je nu de juiste hashtags? Door middel van de zoekfunctie: 

1. Vul een potentiële hashtag in in het zoekvenster en bekijk het resultaat. LinkedIn komt zelf ook 

al met suggesties, dus daar zou je dan ook op kunnen zoeken. 

  
2. Vervolgens zie ik dus dat er 49.519 volgers zijn van deze hashtag. Dit zijn dan 49.519 potentiële 

lezers van mijn post. Dat is dus een zeer goede hashtag om te gebruiken. 

  
3. Als ik klik op de hashtag, zie ik vervolgens het volgende: 
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4. Wanneer ik op de puntjes klik, zie ik ook opeens de optie “Discover new hashtags (See 

recommended hashtags to follow)” en dat is interessant. 

 
5. In het volgende scherm dat verschijnt, zie ja allerlei hashtags met het aantal followers per 

hashtag. Dit geeft je meteen goede hashtags om je bereik te vergroten. 

 
 

#empathy wordt door bijvoorbeeld ruim 434 duizend mensen gevolgd. #innovation door ruim 

37 miljoen gebruikers! Zit je in de HR, gebruik dan die hashtag voor 274 duizend potentiële 

lezers. Uiteraard wanneer je op “follow” klikt, ga jij die hashtag zelf ook volgen.  

Laatste tip. Maak een bericht waarin je een gratis weggever aanbiedt (eentje met waarde voor je 

potentiële klanten). Vraag ze te connecten (indien je nog geen connectie hebt) en te reageren in de 

comments met een “codewoord” (bijvoorbeeld “Yes”, of “wil ik”). Reageer op hun reactie met het 

bericht dat je ze een PB gaat sturen (of gestuurd hebt) met de link. Vervolgens stuur je hen een PB 

met de link naar de landingspagina op je website waar ze de gratis weggever kunnen aanvragen na 

het achterlaten van hun naam, email adres en telefoonnummer. Op die manier kan je je emaillijst 

laten groeien. 
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Wil je meer? 
Hopelijk heeft dit e-book je meer inzicht gegeven in de mogelijkheden van LinkedIn en geeft het jou 

een voorsprong op je vakgenoten. Wanneer je nog verdere stappen wilt nemen in je 

ondernemerschap en wilt kijken of ik je daarmee kan helpen, nodig ik je uit een afspraak in te 

plannen voor een gratis intake gesprek om te bespreken wat ik voor je kan betekenen en of ik de 

juiste match ben voor jou.  

Over de schrijver 
Ik ben Erwin Wils, mindset coach en ik transformeer 

experts in ondernemers, zodat ze zichzelf en hun 

bedrijf naar het volgende niveau kunnen brengen. 

Na ruim 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt te 

hebben bij diverse bedrijven in diverse rollen en 

collega’s gecoacht te hebben, ben ik in 2015 mijn 

ondernemersreis begonnen. Wat toen begon als een 

5 tot 10 jaren idee, werd begin 2017 realiteit en zat 

ik volledig in mijn onderneming.  

De eerste 18 maanden heb ik als all-round master 

hypnotherapeut vele mensen geholpen met diverse 

mentale uitdagingen, van stoppen met roken, 

podiumvrees en zelfbeeld issues tot depressie, 

trauma’s en burn-out.  

Na anderhalf jaar heb ik mijn focus verlegd op 

coaching en gebruik ik mijn kennis en ervaring om 

ondernemers verder te helpen. Ik heb veel 

geïnvesteerd in training, mentoring en coaching en 

dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.  

Eind 2017 kreeg ik een internationale focus en 

sindsdien heb ik op internationale podia gestaan, beroemdheden ontmoet en testimonials van over 

de hele wereld. En al mijn kennis staat tot jouw beschikking.  

Ik heb meerdere bedrijven en websites, de twee belangrijkste zijn PowerMindcoach voor de 

Nederlandse markt (https://powermind.coach) en Millionaire Life Strategy voor de internationale 

markt (https://millionairelifestrategy.com). 

https://powermind.coach/
https://millionairelifestrategy.com/

