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 Intro. Wat is een netwerk?

 Voorbereid zijn! Zichtbaar zijn?

 Hoe maak ik mijn netwerk groter?

 Profiel maken LinkedIN



 Waar zit je netwerk?

Kerk

‘Goed netwerk
meer kans op een 
ontmoeting met een 
nieuwe Werkgever’



 Onderhouden

 Uitbreiden

 Bekendmaking

 Volgen ontwikkelingen 



 Voorbereid zijn!

 Zichtbaar zijn!



 Mijn naam is Ineke Willems en ik help mensen bij het verbeteren van hun 
competenties. Vroeger was ik manager en had een stijl van leidinggeven 
waarbij ik vertelde hoe de werkzaamheden het best uitgevoerd moesten 
worden. Nu als coach en trainer van Fortydays stel ik de juiste vragen die 
leiden naar antwoorden van jouw stijl van leiderschap waardoor een 
verbetering van binnen uit als vanzelf gaat. Ik help mensen te groeien naar 
de beste versie van zichzelf. Wil jij ontdekken hoe jij jouw doelen tot 
persoonlijk succes in een korte tijd kunt bereiken. Sta je hiervoor open? 

AANPAK
Ik ben … (wat kan ik het best)
Ik zoek … (wat doe ik het liefst en waar kom ik het 
beste uit de verf)
Ik ga daaraan bijdragen … (of: ik breng mee ….., 
waar ik goed in ben …..)
Kunt u mij helpen met … (of: wilt u met mij 
meedenken? of: weet u …)

TIPS
1. heeft een prikkelende opening
2. duurt maximaal 30 seconden 

(circa 80 woorden)
3. wordt met passie gebracht
4. geloofwaardig
5. eindigt met een vraag
6. pitch geeft zelfvertrouwen
7. pitch slim inzetten (maatwerk?)
8. een pitch is geen bluf
9. een pitch straalt ambitie uit
10.blijf je pitch authentiek 

brengen



◦ Linkedin

◦ Facebook

◦ Beurs bezoeken

◦ Opendagen

◦ …

◦ ….

◦ ….
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• Informatie opzoeken?

• Boeken bestellen?

• Kleren kopen?

• Internetbankieren?

• Reis boeken?



• Facebook?

• Twitter?

• Hyves?

• LinkedIn?

• Blog?

• YouTube?

• Wikipedia?



• Internet als interactief platform 

• Gebruikers bepalen mede de inhoud

• Platform of netwerk om dialoog aan te gaan

• Kennis en ervaring(en) delen

• Sneeuwbaleffect of olievlek





Compleet LinkedIn profiel





Ga met je muis over de 
foto rechtsboven en klik 
op “privacy & settings” in 
het menu dat uitklapt



Klink op “turn on/off 
your activitybroadcast



Zorg dat het vakje geen 
vinkje meer bevat, dan 
staan de netwerk 
updates (activity
broadcast) uit. 
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1. Representatieve foto.
2. Volledige naam

uitgeschreven.
3. Zorg dat de huidige

functie klopt.
4. Demografische

gegevens, klopt de 
regio met jouw
werkgebied.

5. Huidige en vorige
functies tonen en zorg
dat de meest relevante
opleiding hier getoond
wordt.
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1. Een nette URL kun je 
ook in e-mail en op 
Twitter gebruiken.

2. Zorg dat niet alleen
het e-mail adres van 
je werkgever hier
staat.

3. Staat mobiel nummer
op je visitekaartje? 
Dan ook op je 
LinkedIn profiel.

4. Koppel Twitter. 
5. Zorg dat hier de 

website van je huidige
werkgever hier staat. 
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1. De samenvatting (summary) geeft
je de mogelijkheid om te
vertellen wie je bent en waar je 
voor staat.

2. De ervaring (experience) vertelt
wat je doet. Zorg dat duidelijk
omschreven wordt welke
verantwoordelijkheden je in deze
functie hebt. 

3. Koppel het profiel altijd aan de 
juiste company page (zie
volgende sheet).



Noem hier de relevate opleidingen
en koppel waar mogelijk de juiste
opleidingsinstelling. 
De opleiding die hier bovenaan staat
wordt ook in het visitekaartje
getoond.



Wanneer alle onderdelen goed
gevuld zijn zal LinkedIn jouw profiel
beoordelen als “all star” en zul je 
eerder naar voren komen in 
bijvoorbeeld zoekresultaten. 





• Sociale netwerken

• Sociale platforms voor foto-, audio- en videodeling

• Sociale nieuwsplatforms 

• Sociale kennismedia 

• Sociale ‘bookmarking’media – online delen van favoriete links

• Location Based Service – op welke locatie bevindt men zich?



• Creators: 
publiceren blogs, plaatsen video’s, podcasts, etc.

• Conversationalists: plaatsen regelmatige (status) 
updates op sociale netwerken

• Critics: reageren op blogs, maken reviews, ratings, etc.

• Collectors: gebruiken RSS feeds, taggen Web pagina’s

• Joiners: abonneren zich op social networking sites

• Spectators: lezen blogs, kijken video’s, 
luisteren podcasts

• Inactives: nemen geen deel aan enige activiteit



 Hoe werken selecteurs met social media

 LinkedIn, jouw professionele brandpunt met:
◦ slim trefwoorden gebruik

 effectief jobmarketing
◦ goed gebruik van groepen en bedrijfspagina’s

◦ strategisch inzetten van je statusupdate

◦ goed netwerken met vakcollega’s en selecteurs

◦ leg je contacten op LinkedIn, 



 Twitter voor nieuw werk, met:
◦ juiste mensen vinden, 

◦ en hoe leg ik persoonlijk contact

◦ profileren op Twitter in je vak

 Facebook voor nieuw werk:
◦ om gevonden te worden voor werk via je netwerk 

incl. 

◦ Facebook om bedrijven te vinden en contact te 
leggen!



• Risico op negatieve publiciteit???

• Reageer tijdig en adequaat

• Niet te agressief, niet te opdringerig

• Laat je doelgroepen voor en over je praten

• Doe je voordeel en leer van wat er over je wordt gezegd!

Gesproken over je wordt er toch! 
Met social media wordt de discussie inzichtelijk gemaakt
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