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In between jobs, openstaan voor een nieuwe 
uitdaging…. 

Ga aan de slag met je kopregel in LinkedIn! 

Ben jij werkzoekende en zit jij op LinkedIn? Is het volgende het geval, lees dan zeker verder: 

Bekijkt niemand je profiel? Word je niet gevonden door werkgevers?  

De kans is groot dat jij als werkzoekende kansen mist. Wat gaat er “mis” ? Kijk eens goed 
naar je kopregel/headline (dat is de tekst onder je naam). Vaak staan hier de volgende foute 

teksten: Een paar voorbeelden: 

 In between jobs 
 Op zoek naar een nieuwe uitdaging 
 Ik sta open voor een nieuwe baan 

 Student xxschool 
 Beschikbaar voor een nieuw project 
 ... 

Waarom is het plaatsen van bovenstaande zinnen in je kopregel ‘’fout’’? 
Als je op zoek bent naar een nieuwe telefoon, kijk je ook niet alleen naar het merk en type. 
Als het toestel je aanspreekt, kijk je of de specificaties (wat kan het toestel allemaal) passen 

bij jouw gebruik en kies je een kleur. Als je enkel af moet gaan op merk/typenummer zet je 
het toestel in veel gevallen terug in de rekken en ga je op zoek naar een andere telefoon.  

 
En nu terug naar LinkedIn… 
Als jij een update deelt of reageert op een update, of wanneer iemand een zoekfunctie heeft 

gebruikt ziet iemand jouw naam en jouw kopregel. 

Stel jezelf de kritische vraag: waarom zou iemand naar jouw profiel doorklikken om te kijken 

of je interessant bent? En niet naar iemand anders? Waardoor wordt iemands aandacht 
getrokken, toch niet door een naam die men niet kent en dan ook nog een kopregel die niet 
veel zeggend is… In je kopregel verkoop je jezelf, daar onderscheid jij je van de massa!  

Wat werkt dan wel? 
Maak in je kopregel duidelijk: de vier W’s. Dus Waar ben je goed in, Wat heb je te bieden,  
Waarvoor kan iemand je inzetten en voor Wie kun je het beste werken. Wil je er toch bij 

zetten dat je beschikbaar bent, vermeld dan wel heel specifiek en concreet voor welke rol, 
welke uitdaging! 

Bijvoorbeeld:  [WAT]Ervaren senior loopbaanadviseur (7 jr)  beschikbaar voor individuele 

coachtrajecten en (groeps) vaardigheidstrainingen [WAARVOOR] in onderwijsbranche 
[WIE]. 

 

En nu…. aan de slag jij!  Succes! 
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