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Navigeer de 100+ nieuwe 
functies op LinkedIn in 2022



LinkedIn begin 2023

4.1 M leden – 110K Pagina’s
4.5% actief – 20% engagers

90K open jobs

•



Je hebt het misschien ook gemerkt…
Of erger: meegemaakt

LInkedIn Broken





Ready, Set, Go!



Visibiliteit van posts & accounts



Nieuw op de bedrijfspagina



Nieuw op de Bedrijfspagina

• In het profiel
• Workplace
• Commitment
• Lead Gen formulier

• Netwerken
• Admin - 250 invites/maand
• Leden – 50 invites/maand
• Abonneren – De Bel

• Posten op de Pagina
• Artikels & Nieuwsbrief
• LI events (Video en Audio)
• Pinned video (on personal)

• Andere
• Verifieer email adressen

• Management via app

• Reageer als pagina op

posts

• Statistieken

• Activiteiten

• Content blokje
• Aanbevolen content



Wat is er nieuw voor de leden



2 types profielen

Linkedin
Netwerker

Linkedin
Content Creator



Nieuw op het persoonlijk profiel

• Profiel Video

• Audio Clip

• Gender pronouns

• Profiel verificatie (mobiel)

• Dark Modus

• Carrière break optie

• Skills
• Gelinkt aan bedrijf

• Aantonen van skills



De extra functies bij Creator Modus

• Talks about
• Featured & Info verwisseld van plaats
• VOLG knop primair (Volgers en Connecties uit elkaar)
• Extra functies: Nieuwsbrieven & LinkedIn Live (video en audio)
• Extra website
• Volgers en Connectie cijfers apart
• Aanmaak VOLG knop voor website
• Andere en betere statistieken inclusief export
• Best performing posts



Nieuw bij het netwerken



Nieuw bij het netwerken

• Volgen -> De Bel -> meldingen over nieuwe posts

• Follow Back knopje bij Volgers

• Connect op profiel bij iemand die je volgt

• Connect vanop
• Events

• Comments

• Podcast netwerk?



Nieuw bij het zoeken

• Meer zoek categorieën

• Zoeken in VOLGERS van iemand (een content creator)



Update en nieuw bij het posten



Nieuw bij het posten op LinkedIn
• Artikels (+ nieuwsbrieven)

• # en @ worden ondersteund in Artikels & Nieuwsbrieven
• SEO voor Artikels

• Status Updates
• Opslaan van een Concept (Draft)
• Inplannen van je post
• LinkedIn Events

• Video (automatisch ondertiteld)
• Audio
• Reageren met comments op event

• Links openen in aparte window

• Share & Repost ( algo juice: 50% vs 20%)

• Delen op Twitter en Facebook

• Suggesties voor posts in Groepen

• Berichten sturen vanaf kommentaren

• Pinned kommentaren (?)

• Link en tag op een foto (enkel via app)



Leuk plug-in voor content creatie



En wat met het algoritme?

Interactie blijft de sleutel



Een revolutie voor 2023?



Gespot in het wild op LinkedIn



Andere nieuwigheden

• Calendy Plugin in Berichten

• Event view update

• Celebration URL (nieuwe job, verjaardag & 
werkverjaardag)

• Connectie verjaardag melding

• “Funny” Reactie op een post

• Focussed mailbox (uitrol)

• Nieuw overzicht van “Wie heeft je profiel bekeken” 



Nieuw bij Groepen

• De Bel voor een Groep

• #Questionforgroup voor meer interactie

• Criteria om lid te worden van een groep

• Welkomsbericht in een Groep 



En nu reeds 25+ nieuwigheden



Belangrijke om te onthouden

• Subscribe to Newsletter knop

• Content Creators kunnen ook connecteren

• Nieuwsbrief staat als eerste in Featured

• Post kun je makkelijker in Featured plaatsen

• Nieuwsbrieven die mensen volgen in Interests

• Bijgewerkt Notificatie scherm in privacy settings

• Pagina’s kunnen andere Pagina’s volgen

• Schedule post op de pagina

• Employee posts in de kijker



Wat heb ik nog gemist?
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