
LinkedIn, de volgende stap ! 
  
Je hebt een LinkedIn profiel, kijkt misschien al wat rond en maakt connecties. Maar er is meer uit te 
halen. Tijdens de actieve workshop LinkedIn de volgende stap! maken we je wegwijs in veel 
mogelijkheden en geheimen van LinkedIn. LinkedIn kan je gebruiken om je te oriënteren op de 
arbeidsmarkt, om een nieuwe baan te vinden of om in contact te komen en blijven met bestaande en 
nieuwe connecties. Om dit goed te kunnen doen, beginnen we met personal branding, wie ben jij en 
waar ligt je expertise. Dit vertalen we in een mooi persoonlijk LinkedIn profiel. 
  
Zo geef je potentiele & bestaande connecties direct een goede indruk van jezelf. Online ben je nl. 
doorlopend te vinden en te zien. Dit betekent dat je je continu bewust moet zijn hoe je online 
overkomt. LinkedIn helpt daarbij. Dit gratis platform is toegankelijk voor iedereen, van secretaresse 
tot directeur. 
 
  
Wat gaan we doen?  
Tijdens de training bouwen we daadwerkelijk aan jouw online profilering, jouw eigen merk. We leren 
je hoe je zakelijk een netwerk bouwt en onderhoudt.  Hoe maak je connecties, hoe kun je eenvoudig 
bij nieuwe connecties aanhaken middels je netwerk? Waar vind je banen, hoe kan je bedrijven 
vinden. Hoe kom je hiermee in contact? Hoe kan je je netwerk inzetten? 
Aansluitend aan de training ontvang je de e-learning Mobility@work. In 5 modules kun je alle ins- en 
outs van LinkedIn nog eens doornemen. Daarnaast wordt je profiel gecheckt zodra het klaar is. De e-
learning is een half jaar beschikbaar. 
De training en de e-learning zorgen er voor dat jij meer resultaat behaalt met je LinkedIn profiel. 
  
 
Onderwerpen (onder meer): 
·         Wat is het nut van LinkedIn in het algemeen 
·         Hoe vul ik een profiel  
·         Hoe kan ik online netwerken 
·         Welke LinkedIn mogelijkheden openen jouw online deuren 
·         Hoe word ik beter gevonden d.m.v. de juiste zoekbegrippen 
·         Hoe vind ik een baan 
·         Hoe vind ik interessante bedrijven en mensen 
·         Wat is het nut van groepen, bedrijven volgen en aanbevelingen 
·         En nog veel meer. 
  
 
Het resultaat: 
·         Profiel wordt direct beter gevonden door de juiste inzet van keywords/sleutelwoorden 
·         Je weet hoe je vacatures kan zoeken 
·         Je leert  hoe je mensen kunt uitnodigen 
·         Je bent in staat om een strategie rond LinkedIn te maken om je zichtbaarheid  
          te vergroten 
·         Je kunt door andere manieren van zoeken je verborgen netwerk aan boren  

          ten einde leads/ banen et cetera te genereren  
·         Je weet hoe je informatie kunt delen, bloggen et cetera ten einde de  
          zichtbaarheid te vergroten 
  
  



Praktisch 
 
Duur   3,5 uur 
Trainer   Annelies van Toledo 
Direct toepasbaar Neem je laptop mee, zo breng je alles direct  in praktijk 
E-learning:  Alle deelnemers ontvangen abonnement op  www.mobilityatwork.nu  (half 

jaar geldig) 
Profiel check  Indien gewenst wordt profiel gecheckt 

  

 
Voorbereiding 
 

 Je beschikt over een profiel: Neem je inloggegevens mee 

 Neem je CV mee (als je dat hebt) 

 Kijk kritisch naar je foto, als je die in je profiel hebt staan, is die zakelijk genoeg? 

 Denk na over je elevator pitch (als je hiermee bekend bent), denk na over jouw expertise, 
denk na over jouw resultaten in je werk, waar wordt je enthousiast van? 

 Bedenk vijf bedrijven waar je meer van wilt weten of misschien zou willen werken. 

 Denk na over artikelen die jij zou willen posten 
 
  

 

http://www.mobilityatwork.nu/

