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LinkedIn vernieuwt en verandert voortdurend. In dit document een overzicht van de 

belangrijkste vernieuwingen van 2022 (tot nu toe). 

Is het nodig om al deze vernieuwingen direct toe te passen?  

Nee. 

Om resultaten te behalen via LinkedIn gaat het er vooral om dat je LinkedIn begrijpt, en 

weet wat je wil bereiken, en wat voor jou de handigste manier is om dat te realiseren.  

En sommige vernieuwingen kunnen daar goed bij helpen.  

Veel succes met het al of niet toepassen van de nieuwste mogelijkheden. En altijd 

welkom om samen te kijken wat het beste bij jou past, hoe jij LinkedIn kan inzetten voor 

meer resultaat.   

Hanneke Andringa 

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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1. Klikbare links in ‘info/ about’ op de 

mobiel  

Handige manier om je website en/ of mailadres extra onder de aandacht te brengen. 

Links werken (vooralsnog) alleen op mobiel, invoeren kan zowel via je mobiel als via de  

desktop.  
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2. Link direct onder je profielfoto  

 

Boven in je profiel kan je een link zetten. Naar een website, naar een weggever, een 

evenement. Dit kan alleen als je je profiel in de ‘Creatormodus’ hebt gezet.   

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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3. Toevoegingen aan je profielvideo 

Je profielvideo, dat is de video die je direct achter je profiel kan zetten, kan nu 30 

seconden duren en je kan er allerlei tekens aan toevoegen en een link achter zetten.  

Ik kan je er geen voorbeeld van laten zien want ik heb het zelf eenvoudig gehouden, dwz 

zoals het oorspronkelijk kon, met een korte tekst waarin ik mijzelf voorstel. Vind ik beter 

bij mijzelf passen.  

Een profielvideo kan je alleen plaatsen en editen op je mobiel. De video is ook op de 

desktop zichtbaar.  

Als mensen op je profiel komen draait de video af maar zien ze slechts een stuk, pas als 

mensen erop klikken zien ze de hele video.  
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      22 nieuwigheden in 2022   

hanneke@zorgeloosondernemen.nl 6 www.zorgeloosondernemen.nl  

4. Vaardigheden koppelen aan onderdelen 

van je profiel  

 

De functionaliteit vaardigheden en onderschrijvingen is uitgebreid: je kan nu ook 

aangeven bij welke onderdelen van je profiel je die vaardigheden vooral hebt toegepast. 

Ik ben al niet zo’n grote voorstander van dit onderdeel want ik vind het wat gebakken 

lucht. Wel helpt het voor je vindbaarheid in Google als je op specifieke vaardigheden 

heel hoog scoort. En je Social Selling Index wordt er hoger van. Maar dat die 

vaardigheden nu ook bij specifieke werkervaring staan…Ik haal het snel weer weg.   

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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5. Carrière onderbreking toevoegen  

 

Bij je werkervaring kan je een 

werkonderbreking toevoegen, het komt dan 

tussen je andere werkervaring te staan. Je 

kan aangeven waar de onderbreking voor 

was, en je kan daar een beschrijving geven 

en media toevoegen.  

Handig als je op zoek bent naar vast werk en 

dergelijke periodes achter de rug hebt. Of als 

je een onderbrekening had waarvan de 

beschrijving iets toevoegt of illustreert van wat 

jij nu te bieden hebt. 

Langdurig ziek zijn staat er niet bij vreemd 

genoeg.  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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6. Nu ook video’s bij je ‘Service pagina’ 

Die Servicepagina, ik heb nog steeds niet het idee dat dat nou een van de 

succesnummers van LinkedIn is. Je 

kan er nu in elk geval ook video’s op 

plaatsen.  

Je start je eigen servicepagina door 

op je profiel op ‘beschikbaar’ te 

klikken, en vervolgens naar 

aangeboden services.  

 

 

Op je eigen servicepagina kan je je services 

toevoegen en anderen vragen een referentie te 

schrijven. En nu dus ook video’s.  

 

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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7. Het inplannen van berichten  

Het komt er eindelijk 

aan, het kunnen 

inplannen van 

berichten. Het wordt 

al langzaam 

uitgerold.  

 

In welk tempo en 

wanneer het in 

Nederland 

beschikbaar is, is nog 

niet duidelijk.  

 

Ter relativering: leuk dat kunnen inplannen van berichten maar vergeet nooit: het succes 

van je inzet op LinkedIn zit ook in het direct reageren op reacties van anderen.  
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8. Concept opslaan nu ook desktop 

Het kon al op je mobiel, nu ook op je desktop: van je laatste post kan je het concept 

opslaan.  

Als je een bijdrage schrijft kan je die nu 

opslaan als concept.  

Helaas helaas: opslag van je concept op 

mobiel of desktopversie is gescheiden, je kan 

dus niet iets op je mobiel opslaan en op de 

desktop verder uitwerken of andersom. Je kan 

alleen je laatste bijdrage opslaan.  
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9. Link achter foto en video  

Je kan links toevoegen achter een foto of video. Dat toevoegen kan (nog) alleen op je 

mobiel, de links zijn wel volledig zichtbaar en klikbaar op de desktop.  

Het is nog onduidelijk of het 

gebruik van links in je bijdragen 

op deze manier ook betekent dat 

het bereik van je bericht wat lager 

wordt.  

In zijn algemeenheid is mijn 

advies met links in een post: 

wees er zuining mee, maar als 

het functioneel is: vooral doen.  

En dan in de post. Het plaatsen 

van een link in een commentaar is echt achterhaald.  

Het is sowieso niet heel vriendelijk voor de lezer, en LinkedIn straft deze ‘truc’ook af in 

het bereik van je bericht.    

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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10. Sjablonen voor je bijdragen 

Momenteel in de uitrolfase, en nog niet of nauwelijks in Nederland: frivole sjablonen voor 

posts. Er schijnen ruim 25 formats te zijn, waar je zelf ook nog flink mee kan varieren.  

Bij de sjablonen heb je zelf ook allerlei extra opties, zoals externe links toevoegen. Dat is 

dan weer op de manier zoals dat sinds kort bij afbeeldingen en video’s kan.  

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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11. Extra deeloptie 

Je kan nu posts op twee verschillende manieren delen: 

 

• ‘Reposten’ het is niet echt een eigen bijdrage meer en je kan er dus geen aparte 

reacties op krijgen, de reacties zijn alleen bij het oorspronkelijke bericht. Je kan 

ook niet zien wat het bereik is.  

 

• ‘Delen met uw mening’, dat is hoe het al kon, met mogelijkheid tot het toevoegen 

van een eigen tekst. Pas deze manier van delen echt alleen toe als je een eigen 

boodschap bij een bijdrage hebt. Een mooi voorbeeld van een succesvol gedeeld 

bericht kan je vinden onder deze link. Als je het bericht leest begrijp je waarom dit 

wel een goed bereik had in mijn eigen netwerk.  

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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12. Reageren met een privébericht op een 

reactie  

Als mensen een reactie schrijven bij een post wil je ook graag niet openbaar reageren. 

Dat kan nu makkelijk, als je met je muis over de profielfoto gaat van de persoon die heeft 

gereageerd krijg je nu de optie om direct een bericht te sturen.  

 

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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14. LinkedIn nieuwsbrief vanuit 

bedrijfspagina’s 

Je kan nu ook vanuit een bedrijfspagina een LinkedIn-nieuwsbrief opstarten. Voorwaarde 

is wel dat er minimaal 150 volgers zijn. Net als bij een LinkedIn-nieuwsbrief vanuit je 

persoonlijk profiel krijgen bij het eerste artikel alle volgers de uitnodiging om zich te 

abonneren op de LinkedIn-nieuwsbrief.  

Of een bedrijfspagina wel of niet de optie heeft zie je als je een artikel gaat schrijven.  

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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15. Zichtbaar wie de abonnees van je 

LinkedIn nieuwsbrief zijn 

Als je klikt op het aantal volgers zie je nu wie je nieuwsbrief abonnees zijn. Je krijgt dan 

de lijst te zien met namen, profielfoto, of het connecties zijn en de professionele 

kopregel.  

 

Uiteraard zie je dit alleen van je eigen LinkedIn-nieuwsbrief.  

Het is niet mogelijk om verder te analyseren en te filteren onder je nieuwsbriefabonnees, 

wie weet komt die optie er wel een keer.     

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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16. LinkedIn faciliteert nu ‘audio-events’  

Als je een evenement aanmaakt heb je nu ook de 

optie om een audio-evenement  aan te maken. 

Dat wil zeggen dat je met tot 15 mensen in 

gesprek kan, het maximum aantal luisteraars weet 

ik niet.  

Het werkt simpel je hebt geen extra tools of 

software nodig.  

De optie is toegankelijk vanuit zowel profielen als 

bedrijfspagina’s, met minimaal 150 volgers of 

connecties.  

De algemene verwachting is dat dit ook met video gefaciliteerd gaat worden. Het huidige 

LinkedIn-live vraagt wat technische vaardigheden, en is echt op zenden gericht.  

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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17. ‘Taggen’ en hashtags in artikelen 

Ook in artikelen kan je nu andere mensen en bedrijfspagina’s ‘taggen’, en je kan 

hashtags gebruiken in artikelen.  

Wat is taggen ook alweer?  

Taggen wil zeggen dat je iemand bij naam noemt in 

een tekst, en die persoon krijgt daar een melding 

van. En als die persoon vervolgens reageert op 

jouw content krijgt je content extra bereik. Maar pas 

dan, dus pas dit gedoseerd toe. Als getagde mensen of organisaties niet reageren op je 

content daalt je bereik juist.  

Hashtags 

Hetgebruik van 3 -5 hashtags in content vergroot je bereik, en dan vooral bij degenen die 

ook die hashtag volgen. Hashtags zijn handig om meer regie over je tijdlijn te nemen, en 

om nog meer te benadrukken over welke thema’s jij behandelt in je content.  

Als mensen een van de door jou geb****************** 

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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18. Reageren als bedrijfspagina  

Het kan eindelijk. Bij alles wat je ziet in je tijdlijn kan je nu reageren vanuit zowel je 

persoonlijk profiel als vanuit de bedrijfspagina’s die jij beheert. Maak, als het even kan, 

een commentaar vanuit ene bedrijfspagina nog wel persoonlijk, door je eigen naam erbij 

te zetten.  

.  

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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19. Connecties uitnodigen bedrijfspagina’s 

te volgen zonder beheerder te zijn  

Het is niet meer nodig om beheerder te zijn van een pagina om je connecties uit te 

nodigen. 

In zijn algemeenheid blijft gelden voor deze optie: nodig alleen je connecties uit voor 

bedrijfspagina’s die regelmatig content plaatsen. En als je kan vermoeden dat de content 

van die pagina relevant is voor degene die jij uitnodigt.  
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20. Formulier op bedrijfspagina 

Formulieren op bedrijfspagina’s, het kon al langer maar alleen betaald. En nu kan het 

ook gratis.  

Het is een vrij beperkte optie. Je 

kan niet zelf kiezen wat voor 

afbeelding er komt, en ook voor 

de button ben je beperkt tot 

slechts enkele keuzes: 

 

 

 

• Contact opnemen met Sales 

• Gratis demo aanvragen 

• Gratis proeflidmaatschap starten 

• Aan de slag  

  

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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21. Statistieken uitgebreid  

Je statistieken zijn behoorlijk uitgebreid. 

Per bijdrage op LinkedIn kan je de demografische gegevens zien van wie heeft 

gereageerd. 

En ditzelfde kan je zien per periode 

en dan van al je activiteiten op 

LinkedIn.  

 

Je kan per periode kiezen tussen de cijfers van 

het aantal reacties of het aantal impressies.   

http://www.zorgeloosondernemen.nl/
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22. Eenvoudig zien wie je volgers zijn  

LinkedIn kent connecties en volgers.  

• vanuit een persoonlijk profiel heb je connecties en volgers 

• LinkedIn maakt automatisch van al jouw connecties je volgers. Dus heb je 

1000 connecties dan heb je ook 1000 volgers 

• volgen is eenzijdig: anderen bepalen of ze jou volgen, en als ze dat doen dan 

krijg jij daar een mededeling van.  

• met volgers kan je niet in gesprek gaan via de berichtenservice van LinkedIn, 

je ziet niet de contactgegevens en krijgt geen meldingen over verjaardagen, 

werkjubilea en functiewijzigingen.  

 

En nu kan je dus eenvoudig zien wie je volgers zijn en nog geen connectie.  
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