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50 vaardigheden op LinkedIn, dit doet het voor je! 
 
Omdat mijn pdf’s over je cv, beschikbaarheid, vacatures en het plusje op LinkedIn tezamen 
meer dan 200.000 (!) views hadden, deel ik nu graag een pdf met alles rondom je 
Vaardigheden op LinkedIn waar je ook je voordeel mee kunt doen. 
 
Een compleet en actief LinkedIn profiel zorgt ervoor dat je beter gevonden wordt en dat je 
beter passende vacatures onder ogen krijgt. Je vaardigheden kun je op je profielpagina 
toevoegen. En die vaardigheden kunnen zichtbaar en onzichtbaar gewaardeerd worden. Over 
hoe dit alles technisch werkt straks meer, nu eerst je strategische inzet van het 
Vaardigheden profielonderdeel. 
 
Zo kom je tussen de zoekresultaten van recruiters te staan 
Vaardigheden zijn cruciaal om tussen de zoekresultaten van recruiters komen te staan. Zij 
zoeken immers op functietitels* en vaardigheden. Heb jij de vaardigheid waarop zij zoeken 
niet genoemd, sta je niet tussen de zoekresultaten. Zo simpel is het. Dan mis je dus kansen! 
Vanzelfsprekend noem je ook vaardigheden als zoekwoorden in je LinkedIn teksten, zoals bij 
Info en je Werkervaringen. Maar je vaardigheden bij het onderdeel Vaardigheden werken nóg 
sterker in je voordeel in het LinkedIn algoritme. Daarbij zijn er ontwikkelingen in de 
arbeidsmarkt waarbij je niet meer op functietitel wordt gezocht, maar enkel en alleen op 
meerdere vaardigheden. Maak er dus werk van, ze tellen zwaarder dan ooit! 
 
Je kunt 50 vaardigheden / competenties / kwaliteiten / begrippen noemen. Noem er ook 50, 
het is de investering in tijd meer dan waard. Welke vaardigheden kies je? Er zijn drie 
bronnen: 

1. Vacatureteksten, welke vaardigheden worden daarin genoemd? 
2. De recruiters uit je vak, vraag hen op welke vaardigheden zij zoeken. 
3. De profielen van je vakgenoten, welke vaardigheden noemen zij? 

 
Kies voor de 50 woorden die passen bij jouw vak en vakmanschap. Kies je woorden in het 
Engels of Nederlands? Dat hangt af van degene die jouw vakmanschap zoekt. Wat zal die 
doen? Je kunt 50 vaardigheden noemen, dus je kunt ze ook in beide talen noemen. 
 
Bijkomend voordeel van het noemen van al je vaardigheden is dat je profiel kracht & 
zelfbewustzijn uitstraalt voor iedereen die het leest! Wees er trots op! 
 
* Recruiters zoeken altijd vanuit het ‘huidige functieveld’, meer daarover in mijn LinkedIn 
Profiel Checklist. 
 
Zo krijg je de best passende vacatures te zien 
Op LinkedIn worden ook vacatures gedeeld, op zes manieren. Eén van die manieren is 
betaald adverteren. Op het moment dat een recruiter hiervoor kiest, werkt het vervolgens 
twee kanten op. LinkedIn brengt de vacature onder de aandacht bij de best passende 
kandidaat. Én de recruiter krijgt meteen - automatisch - de 25 bij de functietitel en 
vaardigheden best passende kandidaten te zien. 
 

 

https://www.aaltjevincent.nl/cms/wp-content/uploads/2019/07/2019-LinkedIn-Checklist-voor-Solliciteren_juli2019_Aaltje-Vincent-Company.pdf
https://www.aaltjevincent.nl/cms/wp-content/uploads/2019/07/2019-LinkedIn-Checklist-voor-Solliciteren_juli2019_Aaltje-Vincent-Company.pdf
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En dit zijn natuurlijk weer twee extra kansen om aan de sollicitatietafel te komen. Die je 
moet benutten! 
 
Het invullen van je vaardigheden 
 

. 
Kies vaardigheden bij dit pijltje. 
 
Kies Nieuwe vaardigheid toevoegen. Vul er 50 in, ik zeg het graag nog een keer, want het 
vergroot je stap naar de sollicitatietafel enorm! 
 

 
 
 
De drie bovenste – en dus belangrijkste – vaardigheden kun je zelf kiezen. De overige 
vaardigheden brengt LinkedIn zelf onder bij een van deze categorieën: Kennis van de 
branche | Tools en technologieën | Sociale vaardigheden | Talen | Andere vaardigheden. 
Als je op het potloodje klikt zie je het overzicht (ik vind dat LinkedIn daarin soms 
onbegrijpelijke keuzes maakt). Als je rechts op de streepjes klikt kun je binnen een categorie 
wel zelf indelen door met de vaardigheid te slepen. 
 

 
 
Waardering van je vaardigheden – zichtbaar en onzichtbaar 
Vaardigheden kunnen gewaardeerd worden, zichtbaar sinds 2012 met endorsements en 
onzichtbaar sinds 2018.  
 
Het zichtbare deel zijn de endorsements, ook wel onderschrijvingen genoemd. Zie het als 
complimenten, die eerstegraadconnecties je kunnen geven. Je komt aan endorsements door 
er om te vragen en door ze zelf uit te delen. Hoe kijken recruiters naar endorsements?  
 
Ik quote graag Jacco Valkenburg, recruitment architect & trainer en mijn co-auteur voor 
Solliciteren met LinkedIn: “Endorsements dragen bij aan een krachtige profilering en 
activiteit op LinkedIn. Je zal daardoor hoger in mijn zoekresultaten komen. Maar het aantal 
endorsements zegt mij niets over of je de beste kandidaat voor de vacature bent. In mijn 
besluit om iemand te benaderen weeg ik het aantal endorsements dus niet mee.” 
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En Floor Nobels, Referral specialist en Recruitment Innovatie Projectleider, over 
endorsements: 
“Ik hecht veel waarde aan endorsements. Ik hecht meer waarde aan endorsements naarmate 
meer mensen ze invullen. Eén is geen. Ik zie dat mensen mij ook endorsen terwijl ze niet 
met mij gewerkt hebben. Ze zeggen dus ook welke associatie mensen bij jou hebben. Ik 
geloof dat aanbevelingen en reviews van collega’s en klanten belangrijk gaan worden. De 
meeste waarde hecht ik aan aanbevelingen in combinatie met endorsements. En vooral het 
nabellen ervan, dat zal ook zo met endorsements gaan denk ik. Er zal in de toekomst vast 
ook rekening mee gehouden worden bij sollicitaties en promoties. Alles moet je duiden, 
positief kritisch blijven en niet meteen voor waar aannemen.” 
 
Als je endorsements hebt ontvangen, dan bedank je degene natuurlijk! 
 

 
 
Onzichtbaar waarderen kan al sinds zomer 2018, daarover schreef ik juni 2018 het blog ‘*** 
sterrenrating geven aan Vaardigheden’. Als eerstegraadconnectie bepaal jij de impact van 
een Vaardigheid van je connectie. Let op: dit kan alleen binnen de LinkedIn app. 
 
Als jij drie sterren geeft wordt je connectie beter gevonden! Ik gaf vorig jaar Eduard Richter, 
jarenlang mijn geliefde uitgever bij Unieboek | Het Spectrum, graag drie sterren – zeer 
vaardig – voor zijn vaardigheid Publishing. 

  
 
Ik vind het fijn om hem met drie sterren te kunnen waarderen. LinkedIn deelt dit niet met 
hem en voor hem is het onzichtbaar. LinkedIn weegt wel mijn rating mee in de waarde die 
deze vaardigheid heeft voor zijn profilering. Zo help ik hem hiermee nog beter gevonden te 
worden voor relevante kansen op LinkedIn. Wie kun jij extra waarderen? Doe het, nu! 
 

https://www.linkedin.com/pulse/nieuw-sterrenrating-geven-aan-vaardigheden-doe-het-aaltje-vincent-/
https://www.linkedin.com/pulse/nieuw-sterrenrating-geven-aan-vaardigheden-doe-het-aaltje-vincent-/
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Benut het onderdeel Vaardigheden ten volle. En je weet, je kunt meer dan je denkt, je hebt 
meer vaardigheden dan dat jij jezelf bewust bent. Daarover lees je meer in mijn blog over je 
onbewuste bekwaamheden. 
 
Succes met alle stappen je gaat zetten in het veroveren van nieuw werk!  
 
 
 
 
Ken jij deze gratis pdf’s al? 
 
De LinkedIn Profiel Checklist, speciaal voor solliciteren 
De 6 manieren waarop je vacatures vindt op LinkedIn 
 
Ik deel graag mijn e-zine ‘Jobmarketing 3.0’ met je: een verzameling van de meest actuele en 
interessante informatie en kennis over het veroveren van nieuw werk. Je ontvangt dit e-zine 
helemaal gratis wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief! 
 
Meer gratis waardevolle kennis deel ik regelmatig op mijn website, dus houd deze in de 
gaten. Iedere maandag houd ik telefonisch spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur voor al je 
vragen. Bel 06-30446827 en je krijgt mij persoonlijk aan de lijn. Ik sta je graag te woord. 
Mocht ik in gesprek zijn, dan bel ik je later terug.  
 
 
 
Meer lezen… 
Wil je meer lezen over solliciteren en slim LinkedIngebruik? Lees dan de boeken 
Jobmarketing 3.0 (30e druk, juli 2018) en Solliciteren via LinkedIn in de meest actuele 16e 
druk! 
 

 
In het boek Jobmarketing 3.0 lees je álles over hoe je LinkedIn slim gebruikt als 
integraal onderdeel van het solliciteren, zoals arbeidsmarktklaar zijn, je cv, je 
targetlist, netwerken, etc. Dit is eveneens een bestseller en sinds publicatie in 
2007 het bestverkochte sollicitatieboek van Nederland. Iedere druk is door mij 
geactualiseerd. De actueelste druk is de 30e druk van juli 2018. 
 
 
 
 
 
Dit voorjaar is het 10 jaar geleden dat Jacco Valkenburg, recruitment architect, 
en ik samen Solliciteren via LinkedIn gingen schrijven. Het bleek een 
regelrechte bestseller! Tienduizenden mensen hebben LinkedIn sindsdien slim 
ingezet voor nieuw werk. Iedere druk van Solliciteren via LinkedIn is door 
Jacco en mij geactualiseerd. Recentelijk nog! De actueelste druk is de 16e druk; 
deze is net in februari 2019 van de drukpersen gerold. 
 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/je-kunt-meer-dan-denkt-iedereen-onbewust-bekwaam-aaltje-vincent-/
https://www.aaltjevincent.nl/cms/wp-content/uploads/2019/05/2019-LinkedIn-Checklist-voor-Solliciteren_feb2019_Aaltje-Vincent-Company.pdf
https://www.aaltjevincent.nl/cms/wp-content/uploads/2019/05/De-6-manieren-waarop-je-vacatures-vindt-op-LinkedIn_Aaltje-Vincent_mei-2019.pdf
https://aaltjevincent.us2.list-manage.com/subscribe?u=8e68e9801dda5cb3db7b0a099&id=e70e012681
https://www.aaltjevincent.nl/waardevolle-gratis-content-voor-alle-werkveroveraars-nederland/

