


 

FF Lekker Linkedinnen met TeSsA!  



Voor mijn eigen profilering & personal branding 

Als ondernemer zet ik mijn bedrijf in de etalage 

Linkedin is ook één van mijn diensten: profiel dus op 
orde en ik gebruik veel features en daarom bewust de 
Engelstalige interface 

Ik train en begeleid mijn individuele clienten ermee 

Groot netwerk: geen nieuwsbrieven en #AVG “gedoe” 

Geen betaald abonnement….   

Linkedin helpt mij van het “bedriegerssyndroom” af 

 

 

 



Welke Linkedin-spoken heb jij? 





Profileer van uit je hart!! 



Inhoud 

Profiel 
Gedrag 

en 

gebruik 

Waarde[N] 



Is jouw Linkedin profiel al “SEO–proof"? 

  

Self Expression Optimised!! 



Algoritmes of  Mensen? 



RAP? 

Relevant!   

   Actief!  

     Persoonlijk!  



Linkedinnen is een WERKwoord 



Minder profileren, meer 

communiceren & verbinden: 

community vorming 



Wie is jouw ideale opdrachtgever of  cliënt 

en  (hoe) is die op Linkedin actief? 



Type Linkedin gebruikers 



De Wet van de Taart 



Waarom moeten mensen  

voor jou kiezen?  



Vind je eigen stem en  

gebruik die!  



Zorg dat jouw netwerk je leert 

kennen en “van je gaat houden”!  



Je headline = je visitekaartje 

Deze zie je nl. overal dus moet de aandacht trekken 

Vertel over je Wat, Hoe en Waarom !!!  

JE AANBOD! 

Gebruik de ruimte van 120 tekens optimaal!  

Koppel altijd los van je laatste functie want dat is niet 
per se je huidige focus of doel! 



Waarde[N]vol profileren!  



Vertel je verhaal…  

Headline = de titel van je boek 

Summary = de hoofdpersoon en zijn/haar 
motieven en backstory 

Company page = de context cq. locatie van het 
huidige hoofdstuk 

Publiek =  degene waarvan jij wilt dat ze jouw 
profiel lezen…..  

Thema & motief = jouw rode draad en jouw 
personal brand….  



7 tips to Express Yourself  op Linkedin 

Je profiel is compleet, visueel aantrekkelijk en 
congruent met jouw waarden!  
Je bent “RAP”: relevant, actief en persoonlijk! 
Je weet wie jouw doelgroep is en gebruikt je 
eigen stem! 
Je communiceert waarde[N]vol vanuit je 
personal brand!  
Je hebt een company page met je foto of logo! 
Je gebruikt de juiste of je eigen hashtags!  
Je hebt een opvallende KOPTEKST!  

www.makingsense.nl | 06 – 24095195 | info@makingsense.nl 



Lekker “Linkedinnen” met Tessa?  
Nodig me uit!  (als je dat niet al had gedaan) 
 
Boek een individuele “live” sessie!   
Exclusieve aanbieding voor het IHBV:  
240 euro voor uitgebreide sessie van 2,5 uur 
(Rotterdam of Utrecht, andere locaties in overleg)  
 
Masterclass: “FF Lekker Linkedinnen met Tessa!” 
Vrijdag 18 oktober in 010!    
240 euro, max 8 deelnemers. 

 
DM me of info@makingsense.nl 

 
 


