
CHECKLIST
Vergroot je succes! 

 
Met deze checklist ontdek je snel 

wat er nog ontbreekt aan jouw 
LinkedIn-profiel.

IDcoach - Marke Mander 20 - 7603 GL -  Almelo - www.idcoach.nl - info@idcoach.nl - 06 12 11 03 70 



CHECKLIST LinkedIn 
HOE PROFESSIONEEL IS JOUW LINKEDIN PROFIEL? 
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Heb je een professionele profiel foto? 

Staan je voor- en achternaam genoteerd zoals jij de telefoon in je werk zou opnemen? 

Heb je een duidelijke kopregel?

Als jij werk zoekt, maak jij dit duidelijk in de kopregel? 

Heb je een professioneel mailadres vermeld? 

Zijn je contactgegevens zichtbaar, up to date en correct? 

Is je samenvatting een goede pitch van wie je bent en wat je kunt? 

Staan je drie recentste functies helder beschreven? 

Heb je zoekwoorden verwerkt in je profiel waarop jij gevonden wilt worden? 

Heb je je opleidingen en trainingen benoemd? 

Staan je vaardigheden allemaal benoemd? 

Ben je lid van relevante groepen voor je werk? 

Beschik je over aanbevelingen? 

Heb je een kwalitatief sterk netwerk opgebouwd? 

Heb je je URL professioneel gemaakt? 

Staat je URL trouwens al op je CV? 

Maak je gebruik van de extra mogelijkheden, zoals projecten, cursussen, talen, media? 

Werk zoeken en gevonden worden via LinkedIn 
begint met een professioneel profiel. 

ja nee 



De volgende stap 
Je hebt nu op een rijtje waaraan een professioneel LinkedIn-profiel 
dient te voldoen om succesvol in te kunnen zetten om werk te 
vinden en gevonden te worden. 

Wanneer jij nu of in de toekomst werk wilt vinden wat echt bij jou 
past en waar jij met plezier, energie en trots kunt werken, is het 
tegenwoordig essentieel dat jij jezelf online optimaal presenteert. 

Wil jij de grootste fout voorkomen die op LinkedIn gemaakt wordt? 
De fout waarmee eigenlijk voor iedereen direct zichtbaar is dat jij 
nog weinig kennis hebt van het grootste werkgerelateerde platvorm? 

Ik heb een gratis video-instructie voor je gemaakt waarin ik je stap 
voor stap laat zien hoe jij dit vandaag nog eenvoudig kunt 
veranderen. 

GA NAAR DE GRATIS ONLINE TRAINING 

http://idcoach.nl/hoe-jij-de-grootste-fout-op-linkedin-voorkomt/

