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SOLLICITEREN via LinkedIn  
Alle veranderingen in 2020 nu bij elkaar! Ken jij ze allemaal? 
 
 
LinkedIn heeft dit jaar de grootste veranderingen laten zien sinds jaren. Jacco Valkenburg en ik 
volgen de ontwikkelingen binnen LinkedIn op de voet en wij hebben voor jou de belangrijkste 
ontwikkelingen van dit jaar op een rij gezet. Een speciaal jaaroverzicht dus. Voor het geval je een van 
onze posts hebt gemist. Inclusief alle links naar de posts die wij er eerder over plaatsten voor meer 
toelichting en praktische stappen voor hoe je dit aanpakt. 
 
In dit overzicht vind je alles over: 
 

1. #OPENTOWORK 
2. #HIRING 
3. Uitgelicht 
4. Uitspraak naam 
5. LinkedIn Stories 
6. Video als preselectie 
7. Videomeeting via InMail 
8. Groepsgenoten mailen 
9. Career Explorer 

 
Lees snel verder! 
 
 

1. #OPENTOWORK 
 

 
 
De grootste knaller was #OPENTOWORK. LinkedIn lanceerde dit groene fotoframe in juni. Daarmee 
laat je meteen aan je netwerk en recruiters zien dat je openstaat voor nieuw werk. Wij vinden het 
een geweldige stap van LinkedIn. In november 2019 werd het al mogelijk om zichtbaar te zijn in je 
profiel en nu is dit ook meteen aan je foto te zien. Volgens data van LinkedIn ontvangen leden 
daardoor zo’n 40% meer InMails van recruiters en 20% meer berichten van hun community!  
 
 
 
 
 
 
  

Meer info? Lees verder! 

https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_opentowork-opentowork-solliciteren-activity-6681508402075635712-k2md
https://aaltjevincent.nl
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2. #HIRING  
 

 
 
De volgende knaller, vinden Jacco en ik dan, is #HIRING, het paarse fotoframe. Aan dit paarse frame 
zie je direct wie er nu nieuwe collega’s aantrekt! 
Als sollicitant heeft het vele voordelen: 

1. De zichtbaarheid van vacatures in je LinkedIn-feed wordt vergroot met #Hiring (deze 
hashtag kan je volgen) 

2. Je kan eenvoudig LinkedIn-leden herkennen die op zoek zijn naar collega’s, omdat zij het 
#Hiring fotoframe gebruiken. 

3. Je kan direct doorklikken naar de vacatures die bovenaan in hun profiel staan (zie het 
rechterblok onder de profielfoto).  

4. En je kunt rechtstreeks een bericht sturen naar deze persoon, ook als je een 2e-
graadsconnectie bent. Helemaal geweldig! 

 
 
 
 
Ben je op zoek naar nieuwe collega’s en wil je het #HIRING fotoframe instellen? En wil je je 
vacatures meteen zichtbaar maken? Hoe je dit aanpakt lees je in dit artikel van Jacco. 
 

3. Uitgelicht 
 

 
 

Meer info? Lees verder! 

https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_hiring-opentowork-solliciteren-activity-6717045142668365824-jTM1/
https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-toont-nu-ook-hiring-aan-je-netwerk-jacco-valkenburg
https://aaltjevincent.nl
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Bij Uitgelicht bepaal je nu helemaal zelf wat je extra voor het voetlicht zet voor de lezer van jouw 
profiel. Zo kun je jouw vakmanschap nóg beter etaleren. Je kunt kiezen uit een bijdrage, link, foto, 
document, presentatie of een artikel dat je op LinkedIn geschreven. Hoe je dit stap voor stap doet, 
laat ik je zien in een korte video.  
 
 
 
 

4. Uitspraak naam 
 

 
 
Je eerste doel van solliciteren via LinkedIn is uitgenodigd worden. En dan is het prettig als jij weet 
hoe je iemands naam uitspreekt en als zij dat ook weten van jouw naam. Je kunt nu op LinkedIn 
mensen laten horen hoe je jouw naam uitspreekt! Nog voordat je elkaar spreekt aan de telefoon, via 
het videosollicitatiegesprek of in het sollicitatiegesprek ‘in real life’ weet je precies hoe je elkaars 
naam schrijft en nu ook hoe je die uitspreekt. Bijzonder fijn, zeker als je ervaart dat de uitspraak van 
jouw naam moeilijk of vrij onbekend is. En... je kunt deze functie natuurlijk ook gebruiken voor een 
persoonlijk bericht aan je netwerk. Laat je stem horen! 
 
 
 

 
 
5. LinkedIn Stories 

 

 
 
Na Instagram, Twitter en Facebook, kun je jezelf nu ook op LinkedIn extra profileren met foto’s en 
filmpjes via LinkedIn Stories. Ik spotte op dag één ook al meteen een story met een vacature 😃.  
 

Bekijk de video 

Meer info? Lees verder! 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651805936765685760
https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_solliciteren-jobmarketing-linkedintips-activity-6685134204172304384-Kt6Y
https://aaltjevincent.nl
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Stories blijven 24 uur staan. Je ziet wíe er gekeken heeft. En dat is super, want andersom werkt dit 
ook: als jij een story van een selecteur/recruiter bekijkt, bijvoorbeeld een vacature, speel jij jezelf 
dus meteen in de kijker. Maak er gebruik van! 
 
 
 
 
 

6. Video als preselectie  
 

 
 
Video als preselectiemiddel: dat kan nu direct via LinkedIn! Werkgevers kunnen je nu vragen om één  
of twee standaardvragen met een korte video óf tekst te beantwoorden. De keus daarvoor is aan jou. 
Dit kan als een werkgever zijn vacatures betaald deelt op LinkedIn onder ‘Vacatures’. 
De kracht van video is dat jij een completer beeld van jezelf. Daardoor roep je - als je dit goed doet - 
sneller bij die werkgever op tot ‘Die wil ik spreken!’ Je geeft een completere indruk dan met tekst 
mogelijk is. Met je video maak jij je eerste levendige indruk te midden van alle andere sollicitanten. 
Pak deze kans! Durf je dat? 
 
 
 
 
 

7. Videomeeting ook via InMail 
 

 
 
Ook via InMail kan de werkgever nu meteen een videomeeting met je aanmaken. En de eerste 
sollicitatiegesprekken zijn nu meer dan ooit via videobellen. Check daarvoor ook mijn checklist voor 
videosollicitatiegesprekken, zodat jij optimaal op je videosollicitatiegesprek bent voorbereid. 
 
 
 

Meer weten over Stories? 

Meer weten over video? 

Naar de checklist! 

https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_solliciteren-jobmarketing-netwerken-activity-6666590694234173441-O0uv
https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_solliciteren-jobmarketing-videosolliciteren-activity-6663361904964059136-3GIp
https://aaltjevincent.nl/checklist/
https://aaltjevincent.nl
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8. Groepsgenoten mailen 

 

Je kunt nu nog makkelijker contact leggen met je vakgenoten! De mensen die nu het werk doen 
dat jij wilt doen, weten het eerst van een vacature. Altijd. Zowel bij een ‘vervangingsvacature’ 
als bij een ‘groeivacature’. Je vakcollega’s horen het ’t eerst als iemand vertrekt of als er 
iemand het team mag komen versterken. Het is de kern van de levensloop van de vacature in 
mijn Jobmarketing 3.0 methode. Dus hoe mooi is het, dat je nu nóg gemakkelijker contact met 
hen kunt leggen? Sinds dit jaar kun je iedereen binnen je eigen (vak)groep onbeperkt een mail 
sturen, terwijl je voorheen maximaal 15 InMails per maand kon versturen. Je mag deze InMails 
dus ook aan groepsgenoten sturen als je geen 1e-graadsconnectie bent.  

 
 
 
 

9. Career Explorer 
 

 
 
Sta je stil bij je werk en wil je weten welke functie nog meer bij jouw vaardigheden past? Op basis 
van jouw functie en vaardigheden helpt LinkedIn je hierbij door middel van de Career Explorer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer weten? Lees verder! 

Verder lezen? 

https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_vacature-solliciteren-jobmarketing-activity-6654264036114350080-RoEn
https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_solliciteren-jobmarketing-linkedintips-activity-6727485166672994304-HOyX
https://aaltjevincent.nl
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Ik wens je alle succes in het slim inzetten van LinkedIn bij al je activiteiten in het veroveren van 
nieuw werk! 
 
Wil je er echt álles over weten? Koop dan mijn boek Jobmarketing 3.0 of het Jobmarketing 3.0 
Werkboek. Deze boeken zijn echte must-haves als je nieuw werk wilt veroveren en álles wilt weten 
over hoe je dit succesvol doet.  
 

 
 
En wil je nooit meer een update missen over LinkedIn of over succesvol solliciteren? Abonneer je 
dan nu direct op mijn nieuwsbrief! 

https://www.managementboek.nl/boek/9789000358915/jobmarketing-3-0-aaltje-vincent?affiliate=7017
https://www.managementboek.nl/boek/9789000375332/jobmarketing-3-0-werkboek-aaltje-vincent?affiliate=7017
https://www.managementboek.nl/boek/9789000375332/jobmarketing-3-0-werkboek-aaltje-vincent?affiliate=7017
https://aaltjevincent.us2.list-manage.com/subscribe?u=8e68e9801dda5cb3db7b0a099&id=e70e012681
https://aaltjevincent.nl



