
 

Checklist LinkedIn Profiel 

x Profiel algemeen 

 Een scherpe, professionele foto van jou alleen, waar je gezicht goed op staat, met rustige achtergrond 

 Een voor- en achternaam zonder toevoegingen 

 Persoonlijke publieke url gemaakt: naam zonder streepjes en punten 

 Een duidelijke kopregel die in maximaal 120 tekens aangeeft wat je doet of wat je zoekt, met icoontjes 
om extra op te vallen. 

 Postcode ingevuld, zodat je eigen woonplaats staat aangegeven 

 Een aantrekkelijke samenvatting : je pitch in de eerste twee regels en verder uitgebreid met wie je bent, 
wat je doet of wilt doen en aan het einde je contactgegevens 

 Media toegevoegd aan je samenvatting, zoals documenten, afbeeldingen, presentaties 

 Minimaal 10 vaardigheden  

 Werkervaring met omschrijving  

 Opleidingen, cursussen vermeld en diploma’s toegevoegd 

 Aanbevelingen gevraagd en toegevoegd 

  

 Contactgegevens 

 Emailadres ingevuld 

 Telefoonnummer ingevuld 

 Websites toegevoegd (zakelijke Facebookpagina is ook een website!) 

 Twitter account toegevoegd 

  

 Instellingen 

 Foto volledig zichtbaar voor iedereen 

 Profiel volledig zichtbaar bij het bezoeken van profielen van anderen 

 Iedereen kan je netwerkactiviteiten zien 

 Iedereen kan je updates volgen 

 Profielwijzigingen standaard op niet delen zetten.   

 Minimaal twee mailadressen invullen 

  

 Netwerken 

 Mensen uitnodigen met een persoonlijk bericht 

 Lid worden van minimaal 5 interessante groepen 

 Update plaatsen: een update (bericht in je tijdlijn) of blog met afbeelding   

 Reageren op berichten in jouw groepen 

 Reageren op berichten van mensen in jouw netwerk 

 

 

 



Hulp nodig? 

 

Is het gelukt? Heb je alles aan kunnen vinken? Top! Dan kun je gaan beginnen om LinkedIn in te zetten als 

marketinginstrument.  

Kom je er toch niet helemaal uit? Volg dan een workshop LinkedIn bij mij. Als je echt snel een optimaal profiel wilt 

hebben boek dan een 1-op-1 sessie. Omdat je deze checklist hebt aangevraagd krijg je hier een fikse korting op:  

https://www.sitevisie.com/product/workshop-linkedin/ 

 

Heb je vragen? 

Heb je vragen? Neem dan even contact met me op. Ik hoor graag van je. Hartelijke groeten, 

Dieneke 

P.S. Zijn wij al gelinkt op LinkedIn ?  

 

 
dieneke@sitevisie.com 

06 55 333 608 

https://www.sitevisie.com 

facebook 

LinkedIn 
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