
Online
netwerken via
LinkedIn
Op Facebook vinden we een lief en hebben we
honderden vrienden. Op Twitter maken we in-
druk met boodschappen van 140 tekens. Maar
wat doen we nu precies op LinkedIn, ook een
van die grote sociale netwerken? Jan Vermeiren
schreef samen met Bert Verdonck het boek
‘Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken’.

LinkedIn? Dat is met 175 miljoen leden, waarvan 1,222 miljoen
in België, de grootste professionele netwerkwebsite ter wereld.
U heeft nog geen profiel? Dan kan Jan Vermeiren u misschien
overtuigen er eentje aan te maken. Met zijn bedrijf Networking
Coach geeft hij cursussen en schrijft hij boeken over netwerken
in het algemeen en LinkedIn in het bijzonder.

Waarom maken zoveel mensen gebruik van LinkedIn?
Jan Vermeiren: Via LinkedIn kan je een nieuwe medewerker,
een job, klanten, leveranciers, partners of experten vinden. Bo-
vendien is het een ideaal middel om een netwerk verder uit te
bouwen en het contact met je huidige netwerk te onderhouden.

Is het makkelijk om een online netwerk op te bouwen?
Veel nieuwe gebruikers stellen zich de vraag: “Ik heb een pro-
fiel aangemaakt, wat nu? Waarom contacteert niemand me?”
Die louter passieve strategie leidt tot teleurstellingen. Een
aantrekkelijk en volledig profiel is een eerste voorwaarde om
gezocht en gevonden te worden. Wie daarnaast actief deel-
neemt in groepen en zich mengt in discussies, zal makkelijker
contacten leggen.

Is LinkedIn een vereiste voor de sollicitant van vandaag?
Het is een feit dat rekruteerders gaan speuren op LinkedIn naar
interessante profielen en dus is het belangrijk om aanwezig te
zijn. Heel veel werkzoekenden zitten te wachten en vinden niet
de jobs die hen interesseren. Toch wordt slechts 30% van de
openstaande vacatures gepubliceerd. Wie initiatief neemt en
zichzelf voorstelt op LinkedIn heeft al een stapje voor.

Is het een alternatief voor wie niet houdt van het klas-
sieke netwerken?
Sommigen voelen zich comfortabeler achter de computer, an-
deren verkiezen face-to-face contacten. Een combinatie levert
het beste resultaat op. Bij klassiek netwerken hebben mensen
vaak het gevoel zich te moeten opdringen aan onbekenden. Via
LinkedIn kan je je voorbereiden. Bekijk de gastenlijst en zoek
de profielen. Dat vergemakkelijkt een eerste gesprek.

Plaatsen we LinkedIn in hetzelfde rijtje als Facebook en
Twitter?
LinkedIn is een professioneel netwerk. Bij Facebook gaat het er
persoonlijker aan toe en deel je privézaken. Bij Twitter gaat het
om korte boodschappen over een nieuwsfeit of gebeurtenis. Ook
het jargon is anders. Op Facebook zijn je contacten vrienden.

Op Twitter spreken we over volgers. Bij LinkedIn gaat het om
connecties. Dat zegt al veel over het formele gebruik ervan.

Leggen we op LinkedIn zomaar contact met de eerste de
beste CEO?
Op LinkedIn kan je iemand uitnodigen. Als die persoon jou niet
kent, zal de respons echter matig zijn. De grootste kracht van
LinkedIn is dat het toont wie wie kent. Het toont wie jou tot bij
de gewenste personen kan brengen. Ga na wie je gemeenschap-
pelijk kent en laat je voorstellen. Dan bereik je resultaat.

Het boek van Jan Vermeiren en Bert Verdonck,
kan je gratis downloaden via
www.hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com.
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