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LINKEDIN BEDRIJFSPAGINA MAKEN - 

Aanmaken van de bedrijfspagina

Een bedrijfspagina is een geweldige etalage voor jouw bedrijf. Het biedt enorm veel mogelijkheden voor je

bereik en je zichtbaarheid en het is gratis.

Aan de slag. 

Klik rechtsboven in je menubalk op ‘Werk’. Kies dan onderaan de optie [Bedrijfspagina maken].

Kies vervolgens je type pagina. Meestal is dat "Klein bedrijf"(minder dan 200 medewerkers)
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Logo of portretfoto? Mensen doen zaken met mensen, houd dat in je achterhoofd! Als je al een foto van jezelf

in de header hebt kun je een logo toevoegen. Goed om te weten: dit logo komt op verschillende plaatsen

terug. Het staat natuurlijk bovenaan je bedrijfspagina. Maar het staat ook naast alle updates die jij plaatst als

je bedrijfspagina.

Het verschijnt ook in de zoekresultaten van LinkedIn. Dat zorgt allemaal voor extra herkenbaarheid!

!: Gebruik je een foto? Zorg dan dat dit een professionele foto is en geen vakantiekieje!

!: Test je profielfoto met Snappr: https://www.snappr.com/photo-analyzer/ Je krijgt dan zelfs feedback en

verbeterpunten.

Ga op je bedrijfspagina naar het potloodje rechtsboven in de

header. Dit is eigenlijk net zoals bij je persoonlijke profiel. Plaats of wijzig je omslagfoto. Laat met je foto

zien wat je met je bedrijf wilt uitstralen. Gebruik daarom geen stockfoto. 

LinkedIn kent specifieke afbeeldingseisen. Je kunt ook Canva gebruiken. Deze tool heeft een format

header LinkedIn met het juiste formaat.
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Logo toevoegen 
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Omslagfoto toevoegen



Tijd voor de algemene gegevens. Denk aan de URL van je website, je branche, jaar van oprichting, aantal

medewerkers (als je met meer personen bent) en eventueel het adres. 

Ga naar je persoonlijk profiel en klik op je bedrijfspagina. Klik daarna op het potloodje van [Pagina bewerken] 
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Gegevens invullen
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Paginagegevens, 

Knoppen,        

Overzicht (zie hieronder voor extra info)         

Locaties,        

Hashtags,        

Uitgelichte groepen en      

Taal beheersen.

Vul nu alle gegevens in. Loop de hele linkerkant na 

LinkedIn bedrijfspagina’s verschijnen in de zoekresultaten van Google. Vaak zelfs als eerste optie als

mensen op jouw bedrijfsnaam intypen bij Google. Wist je dat Google hier tot 156 tekens van laat zien?

Perfecte gratis reclame dus. 

! Extra tip: zorg ervoor dat je zoveel mogelijk specifieke zoekwoorden vooraan in je omschrijving plaatst.

Dat zijn woorden waarop je potentiële klant zoekt. Ga voor woorden die je bedrijf, je branche en je

expertise beschrijven in woorden die je doelgroep zelf zou gebruiken.



Bij het [Overzicht] kun je je specialismen toevoegen. Dat kun je zien als de zoekwoorden van jouw expertise.

Je kunt ongeveer 15 – 20 trefwoorden of zoekwoorden invullen. Woorden waar jij op gevonden wilt worden

door jouw ideale klant. .
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Je specialismen invullen
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Je talen invullen

Helemaal onderaan bij het Overzicht staat [Talen beheren].In je bedrijfspagina kun je meerdere talen

aanmaken. Dat kan handig zijn als je doelgroep meertalig is. Wat betekent het als je Nederlands en

bijvoorbeeld Engels invult? Op het moment dat iemand bijvoorbeeld zijn taalinstellingen op Engels

heeft staan, krijgt diegene dan jouw profiel in het Engels te zien.

Hoe je dit doet? 

Bij [Talen bewerken] kun je een taal toevoegen. Je moet dan wel nog even de informatie ook in de

gewenste taal toevoegen.  

Bedenk goed hoe je wilt dat (potentiële) klanten en andere geïnteresseerden jouw bedrijf willen vinden.

Zijn dat Nederlandse trefwoorden of Engelse?

Alles ingevuld? Klik dan eerst rechtsboven op [Weergeven als lid]. Dan zie je de weergave zoals

bezokers het zien. 

Tevreden? Klik dan op [Publiceren] 
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Content
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Maak je eerste content. Begin tekst te typen en doe hier een foto, video, document of enquête bij. Vraag

bijvoorbeeld te kiezen tussen twee producten. “Welke zou jij kiezen?” 

Klein markt-onderzoekje 😉 en je hebt meteen interactie. Interactie is goed, omdat je bericht dan door

meer mensen wordt gezien. 

video

intro van je blog

kijkje achter de schermen

lancering nieuw product

"the making of..."

aankondiging van event of product

Inspiratie voor content?



LINKEDIN BEDRIJFSPAGINA MAKEN - 

Tools voor beheerders
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Boven je omslag zie je een knop [Tools voor beheerders] 

Ik loop er een paar langs. 

Connecties uitnodigen

Hier kun je connecties uitnodigen om je bedrijfspagina te

volgen. Dit doe je natuurlijk pas als je bedrijfspagina volledig

naar tevredenheid en compleet is ingevuld. Je kunt een

connectie maar 1 keer uitnodigen om je pagina te volgen!

Een update sponsoren
Met  [een update sponsoren] bedoelen ze gewoon adverteren. 

Je kunt een bepaalde post als advertentie inzetten. 

Openbare URL bewerken
De openbare url is de naam die komt te staan achter linkedin.com/company/…..

Bij mij is dat linkedin.com/company/sitevisie. Maak dit simpel: bij voorkeur aan elkaar, geen hoofdletters,

geen streepjes in de naam. 



Showcase pagina’s zijn extra sub pagina’s waar je specifieke producten / onderdelen / dienstverlening

onder de aandacht kunt brengen. Zie het als jouw etalages. Daar zet je verschillende producten of delen

van jouw bedrijf “in the spotlight”. 

Je kunt tot 10 show case pagina’s gratis aanmaken. 

! TIp: Bepaal eerst je producten / diensten en doelgroepen. Ga daar rustig voor zitten. Schrijf dan de

teksten voor de showcase pagina.  

Maak daarna pas de pagina's aan. De showcase pagina wordt weergegeven op je bedrijfsprofiel. Dus is je

doelgroep zowel particulieren als bedrijven, dan kun je bijvoorbeeld twee showcase pagina's maken

voor deze doelgroepen: een showcase pagina voor de particulieren en een showcasepagina voor de

bedrijven. 
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Showcase pagina's 
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LinkedIn heeft specifieke afbeeldingseisen. Dit zijn ze. 

Persoonlijk profiel: 

     

Profielfoto: 400 x 400 px        

Omslagfoto: 1584 x 396 px        

Bijdrage (post) afbeelding: 1200 x 1200 px        

Linkafbeelding (als je een link plaatst): 1200 x628 px         

Video formaat: 256 x 144 px(minimaal) tot 4096 x2304 px(maximaal)·        

Maximale video lengte: 10 minuten 

Bedrijfsprofiel:     

    

bedrijfslogo: 300 x 300 px        

omslag fotoformaat: 1536 x 768 px        

link afbeelding grootte: 1200 x 628 px
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Aanbevolen afmetingen voor afbeeldingen
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Hulp nodig? 

Heel veel succes met je bedrijfspagina! Kom je er niet helemaal uit? Of heb je vragen over je persoonlijke

LinkedIn profiel? Neem dan even contact met op. 

Hartelijke groeten, 

Dieneke van Eijk

dieneke@sitevisie.com

www.sitevisie.com


