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Inleiding 

“je leest het goed; dit e-book is gratis en mag je zelfs doormailen!” 

Ik heb dit e-book sinds augustus 2009 al duizenden keer verkocht en aan alle deelnemers van onze trainingen gegeven.  

Wij hebben van de ca. 200 LinkedIn trainers in Nederland er minimaal 90 (!) „opgeleid‟.  

Natuurlijk kunnen anderen ook uitleggen hoe LinkedIn werkt. 

Wij leggen echter niet alleen uit hoe LinkedIn werkt.  

Essentieel om te weten natuurlijk maar de vervolgvraag is veel interessanter:  

“Wat ga je er vervolgens mee doen?” 

Ik ben een groot fan van LinkedIn en sinds de oprichting in 2003 een fanatiek gebruiker.  

Het onderhouden van contacten met mijn bestaande, voornamelijk offline netwerk, is nu veel eenvoudiger en omdat tijd schaars is 

wordt mijn leven een stuk leuker!  

Maar omdat ik het ook commercieel inzet, word ik er helemaal blij van!  

Sterker nog: 

“50% van mijn klanten komen via LinkedIn” 

En niet omdat ik hen benader.  

Ik word dagelijks gebeld, ontvang meerdere e-mails of word via het berichtensysteem van LinkedIn benaderd om mijn diensten te 

leveren.  
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Daarmee verdien ik een goedbelegde boterham en dat is iets wat ik anderen ook kan aanbevelen . 

De inzichten die ik heb en de kennis over deze netwerksite gebruik ik, om via mijn trainingsbureau Just Connecting, ondernemers 

en ondernemende mensen succesvoller te maken.  

 
In dit korte videofilmpje (een zogenaamde E-wall) vertel ik wat meer over mijzelf en mijn bedrijf 

Nu denk je vast: “Waarom begint hij iedere zin op een nieuwe regel, wat zijn er veel woorden vet gedrukt en wat zijn het eigenlijk 

grote letters!?”. 

Dat heeft met leesbaarheid te maken. 

Want ik én het milieu stellen het op prijs als je dit e-book met 69 pagina‟s niet uitprint om te lezen! 

Bovendien werken de linken naar de vele filmpjes (meer dan 30) niet als je het uitprint. 

 

http://www.justconnecting.nl/
http://www.myewall.nl/vincentsmit
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Hoe zet jij LinkedIn op een strategisch wijze in? 

Dit is de belangrijkste vraag waar ik mijn klanten mee wil helpen.  

Dit is de vraag die jij ook dient te stellen als je succesvol wilt worden via LinkedIn!  

Dit is de vraag die je jezelf wilt stellen om te voorkomen dat je „stomme‟ fouten maakt, tijd verspilt aan de verkeerde acties of 

mensen irriteert.  

En dáár ga ik je bij helpen! 

Uit ervaring weet ik dat 1-op-1 of groepstraining heel effectief kan zijn, maar het is ook heel arbeidsintensief voor ons om te 

organiseren. 

Bovendien moeten die trainingsdata en –tijdstippen de klanten wel net uitkomen. 

Daarom heb ik dit e-book geschreven om hen én jou een enorme voorsprong te geven op de andere 2 miljoen Nederlanders die 

gebruik maken van LinkedIn.  

En dit e-book kun je lezen op het moment dat het jou uitkomt! 
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Disclaimer 

Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.  

 

Vincent Smit kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie in dit e-book.  

Alles wat ik je laat zien zijn slechts aanbevelingen en je beslist zelf wat bij jou past en wat je dus wel of niet doorvoert. 

LinkedIn is bovendien constant in ontwikkeling waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan die nog niet in deze versie zijn 

verwerkt. 

Maar door je aan te melden via http://www.justconnecting.nl/10293/1/nieuwsbrief.html blijf je constant op de hoogte over de 

nieuwste ontwikkelingen  

 

http://www.justconnecting.nl/10293/1/nieuwsbrief.html
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- Ook belangrijk -  

Ik wil je de kans geven om de spil te worden van jouw netwerk door anderen succesvol te maken via LinkedIn.  

Later vertel ik meer over de wijze waarop je dat kunt doen en, het wordt nog leuker, hoe je daarmee geld kunt verdienen.  

Ik hoop dat je straks veel plezier beleeft en ideeën opdoet om succesvoller te worden via LinkedIn! 

Je mag dit document nooit op een website of blog plaatsen (of teksten verwijderen, wijzigen of toe te voegen ) zonder schriftelijke 

toestemming van Vincent Smit. 

“JE MAG DIT DOCUMENT DOORMAILEN NAAR IEDEREEN IN JE NETWERK!” 
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Een waarschuwing vooraf 

 

Ik ga je heel veel informatie geven over LinkedIn!  

Dus neem al die informatie op als een spons.       

 

Maar het is ook de bedoeling dat je in actie komt! 

Lees daarom niet alleen de tekst maar bekijk ook alle filmpjes! 

 

“Jij bent namelijk zélf verantwoordelijk voor je eigen succes!  

Ik geef „slechts‟ de aanzet.” 
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Wat is LinkedIn? 

Even een paar van de meest gehoorde opmerkingen over LinkedIn die ik dagelijks hoor:  

 Wat moet ik ermee?  

 

 Ja, daar moet ik me nog eens goed in verdiepen, maar het komt er niet van. 

 

 Ik ben niet zo handig met internet. 

 

 Mijn Engels is niet zo goed. 

 

 Heb ik het wel nodig? 

 

 Ik krijg steeds uitnodigingen van mensen die ik niet goed genoeg ken 

 

Twijfel je over het nut van LinkedIn?  

Lees dan dit artikel „Waarom je de linkedin-boot niet wilt missen!‟ (pdf) of stuur het artikel door naar mensen die nog twijfelen of 

LinkedIn nuttig is. 

 

 

 

 

http://www.box.net/shared/vb869k35fz


Pagina 10 van 75 
 

        © 2010 Vincent Smit                                                 http://www.justconnecting.nl  
        Gratis versie 
 

Wist je dat… 

 Er wereldwijd meer dan  80 miljoen gebruikers zijn (oktober 2010)? 

 

 Er iedere 2 weken daar nog eens 1 miljoen bij komen? 

 

 Je daarom eigenlijk geen eigen website meer nodig hebt? (via Google wordt jouw naam bijna zeker als eerste getoond 

vanwege jouw LinkedIn profiel) 

 

 Je stiekem wel een eigen website wilt hebben, omdat in mijn geval voor 75% de traffic via LinkedIn komt? 

 

 Er in Nederland nu al meer dan 2 miljoen mensen op LinkedIn staan? 

 

 De gemiddelde leeftijd wereldwijd 41 jaar is? 

 

 In Nederland dat tussen de 25 en 39 jaar is? 

 

 Er voornamelijk Consultants, Managers, Directeuren, Ondernemers op staan? 

 

 De gebruikers daardoor veelal beslissers zijn, die budget hebben om jou mogelijk in te huren of van jou te kopen? 

 

 LinkedIn absoluut geen vervanger is van een offline netwerk 

 

 Je met gemak in een week honderden mensen kunt benaderen? 

 

 En met wie je echt zaken wilt gaan doen een goed kop koffie of thee kunt drinken maar dan wel al weet wie zij allemaal 

kennen? 
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 80% van de Nederlandse LinkedIn-gebruikers alleen connecties leggen met mensen die zij al kennen? 

 

 Je net zo makkelijk een nieuwe leverancier, baan of medewerker kunt vinden? (ik ga je laten zien dat zoeken achterhaald 

is en gevonden worden het sleutelwoord!) 

 

 Je gebeld kan worden omdat je op LinkedIn staat? 

 

 Het heel belangrijk is dat je mensen kunt vinden die jouw klanten al kennen?! 

 

 

Wat is het nut eigenlijk van deze netwerksite? 

Enkele voordelen zijn: 

 Zie welke personen met elkaar zijn verbonden 

 

 Vind de namen van functionarissen waar je naar op zoek bent 

 

 Leg contact met de mensen waar je naar op zoek bent 

 

 Kijk in het netwerk van anderen en vraag om een introductie (buiten LinkedIn om!) 

 

 In Groups vind je branchegenoten, informatie, klanten, etc. 

 

 Door deel te nemen aan offline meetings of events leer je mensen echt goed kennen 

 

 Profiel op internet is het cv van de toekomst 
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 Je kunt profielen van anderen bestuderen en op zoek gaan naar overeenkomsten om contact te leggen 

 

 Je kunt zien wie er op jouw profielpagina is geweest 

 

 Recommendations verhogen het gevoel van vertrouwen 

 

 Er wordt altijd reclame voor je gemaakt, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar 

 

Maar het belangrijkste is dat je gevonden wordt omdat je van jezelf een enorm groot billboard maakt! 
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Stel je eens voor? 

1. Je zit in de auto en rijdt op de snelweg naar huis en je ziet een billboard over een bepaald merk.  

 

Okay, leuk denk je dan.  

 

En dan op de radio hoor je een spotje en „spontaan‟ zie je ‟s avonds weer een reclame voorbijkomen…  

 

Allemaal over dat ene merk. 

 

Dan moet er wel iets mee zijn, want iedereen heeft het er over! 

 

 

2. Of je hebt een nieuwe auto en opeens zie je „hem‟ overal rijden.  

 

In dezelfde kleur!  

 

Met dezelfde velgen!  

 

Hoe bedoel je top of mind.  

 

 

3. Veel mensen denken dat als je maar vaak genoeg je naam laat vallen, of als je 10 keer contact hebt gehad met een 

prospect, je dan vanzelf zaken gaat doen.  
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Wakker worden!  

Wat veel aannemelijker is: als iemand op 1 dag door 3 verschillende mensen wordt aanbevolen hoe fantastisch jij bent, dan word 

je zeker gebeld!  

Dus zorg ervoor dat je simpelweg het vaakst als eerste wordt genoemd. 

Bovenstaande principes gaan we gebruiken om succesvol te worden via LinkedIn. 

 

In welke volgorde ga je aan de slag met LinkedIn? 

Stap 1: Maak een compleet profiel 

Stap 2: Breid je netwerk uit 

Stap 3: Werk aan je zichtbaarheid om gevonden te worden 

 

Waarom is deze volgorde zo belangrijk? 

Stel: je hebt je profiel nog niet op orde maar je gaat intussen wel je netwerk uitbreiden.  

Mensen zouden dan teleurgesteld kunnen raken als zij op je profiel terechtkomen, omdat zij dan niet vinden wat zij zochten of dat 

het er amateuristisch (en kaal) uitziet.  

Je kunt heel eenvoudig de eerste indruk te verprutsen door een verkeerde instelling.  

Je kunt namelijk instellen dat jouw profielfoto alleen wordt getoond aan jouw netwerk. 

Maar jouw toekomstige klant kent jou nog niet maar wil wel even weten of je er een beetje normaal uitziet!. 
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Met een klein netwerk (enkele connecties), heeft het bovendien weinig zin om aan te geven wat je nodig hebt.  

Want of je het aan 5 netwerkcontacten vertelt of aan 500 maakt natuurlijk een behoorlijk verschil.  

Er is altijd wel 1% van jouw netwerk dat jou nu kan helpen met wat voor vraag dan ook. 

Dus, ken je 50 mensen, dan gaat 0,5 persoon je helpen. 

Niemand dus. 

Ken je 500 mensen, dan zijn er dus tenminste 5 personen die jou nu kunnen helpen (een enorm hefboomeffect als je bedenkt dat 

hun netwerk jou ook van dienst kan zijn). 

De vraag is dan natuurlijk:  

“Wil deze persoon dat ook daadwerkelijk voor jou doen?” 

En daar gaan we ook aan werken door middel van dit e-book! 

Het is mijn doel om je in dit e-book te laten zien WAT je met LinkedIn kunt 

doen om succesvol te worden. 

Oftewel, ik wil het vooral over zichtbaarheid en gevonden worden hebben. 

En je leert hoe anderen jou gaan helpen. 

Bekijk deze gratis artikelen op mijn blog via onderstaande button: 

Gratis zelfstudie 

http://www.justconnecting.nl/10049/1/gratis-zelfstudie.html
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Het LinkedIn Profiel  

In de komende filmpjes laat ik zien hoe je je LinkedIn profiel kunt opbouwen: 

 Aanmelden en het verkorte profiel (filmpje) 

 Summary, werkervaring en opleidingen (filmpje) 

 

Je netwerk uitbreiden met mensen die je al kent 

Je kunt heel snel contacten toevoegen door e-mailadressen te importeren vanuit je e-mailprogramma (vanaf Outlook 2000 of 

hoger) of via webbased e-mail zoals Hotmail, yahoo, etc.  

“Doe dat niet!” 

Ja, het gaat heel snel maar het is heel onpersoonlijk! 

Jouw zorgvuldig opgestelde profiel zou wel eens een maand lang bevroren kunnen worden door LinkedIn. 

Je leest het goed: je kunt er dan een maand lang helemaal niets meer mee doen! 

Want als personen jouw niet-persoonlijke invitatie ontvangen kunnen zij deze afwijzen als ze denken: “Goh, ken ik jou dan?”. 

Dan klikken zij eerst op Ignore en daarna mogelijk op I Don‟t know ____ en als dat een paar keer gebeurt, kan jij niet meer met je 

profiel werken, uitnodigingen versturen of accepteren, deelnemen aan discussies in LinkedIn Groups, etc.  

Geloof me, dit wil je echt niet (de eerste beperking zal trouwens zijn dat je e-mailadressen nodig moet hebben om te kunnen 

connecten)! 

Wat je wél wilt, is je netwerk uitbreiden met mensen die jou gaan helpen om succesvol te worden. 

http://www.screencast.com/users/Just-Connecting/folders/Jing/media/8d603bc8-6f57-4781-a550-e56162104906
http://www.screencast.com/users/Just-Connecting/folders/Jing/media/d4e1a8ce-ebd3-4e05-a01d-711b11f812e0
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Hoe je dat doet? 

Door eerst hen te helpen (maar daar vertel ik je later meer over). 

Ik zal laten zien hoe dat upload systeem van LinkedIn er uitziet (zie filmpje) 

 

Maak daarom een lijst van mensen die je wilt benaderen 

Maak een lijst (in Excel bijvoorbeeld) met namen en e-mailadressen om ze later stuk voor stuk te benaderen (maar werk eerst het 

complete e-book door!). 

Bijvoorbeeld: 

 Voornaam Achternaam e-mailadres Categorie 

1     

2     

3     

 

Onder Categorie ga je de personen direct een label meegeven: 

 Suspect  zou een mogelijk behoefte hebben aan mijn dienst/product 
 

 Prospect  heeft behoefte aan mijn dienst/product 
 

 Hot Prospect  heeft zeker behoefte aan mijn dienst/product 
 

 Samenwerking  heeft mijn type klanten al als klant 
 

 Referral Source  kent mogelijk mijn type klanten al én is bereid om mij daar te introduceren 

http://www.screencast.com/t/MGU2ODdmM
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Het handige van Excel is dat je kunt sorteren op kolom zodat je dan gericht de mensen kunt benaderen. 

Kies voor de snelste weg door eerst te connecten met mensen die jouw type klanten al als klanten hebben! 

Draai nu een lijst uit vanuit je e-mailprogramma of crm pakket en voeg deze toe. 

Noteer ook de namen van oud-klasgenoten (ook van de lagere school). 
 
Dit zijn vaak mensen die je al jaren niet meer hebt gezien of gesproken, maar waarmee je binnen 5 minuten het hebt over die 
goede oude tijd! 

 
Noteer ook de namen van huidige en voormalige collegae. 
 
En ja, een ex-collega die je toen al niet mocht, mag je zeker overslaan! 

 
Noteer ook de namen van familieleden, vrienden, kennissen en buren.  
 

Noteer ook de namen van personen die je van andere online netwerken kent zoals deze profielen van mij en mijn bedrijven op: 

 XING 

 

 Hyves 

 

 Facebook 

 

 Speedmeet 

 

 Naymz 

 

 Mindz 

https://www.xing.com/profile/Vincent_Smit
http://promoteyournetwork.hyves.nl/
http://www.facebook.com/vincentsmit1975
http://www.speedmeet.nl/
http://www.naymz.com/vincent_smit_2392745
http://www.mindz.com/
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 Twitter 

 

 Promote Your Network 

 

Of van offline netwerken zoals: 

 BNI 

 

 Flevum Forum Network 

 

 Jong MKB 

 
Nog even geduld: na het lezen van het complete e-book mag je ze allemaal uitnodigen! 

http://www.twitter.com/vincentsmit
http://www.promoteyournetwork.com/vincentsmit
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Effectief uitnodigen 

Natuurlijk is het veel attenter als je de standaard uitnodigingstekst persoonlijker maakt. 

Neem de moeite om een specifiek bericht te maken in minder dan 290 tekens (inclusief spaties en leestekens…). 

Het is dan wel heel belangrijk dat je een uitnodigingstekst (invitation) schrijft die voor de ontvanger: 

 als persoonlijk wordt ervaren 
 

 helder is waarom je wilt connecten 
 

 daarom een reden geeft om het zeker te accepteren 
 

 uitnodigt om een reactie terug te geven 
 

 overkomt als: “Wow, wat leuk dat je me dat wilt aanbieden” 

Gebruik dus niet de standaard uitnodigingstekst van LinkedIn:   

I‟d like to add you to my professional network on LinkedIn 

Vervang deze tekst EN gebruik naast je voornaam ook je: 

 Achternaam 
 

 Functie 
 

 Bedrijfsnaam of naam van je werkgever 
 

NB het is niet mogelijk om een website op te nemen.  
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Vergeet je achter een punt een spatie te zetten dan zal LinkedIn dat herkennen als een website… 

Zorg er voor dat de ontvanger je kan herkennen (en misschien wel inziet dat je nu iets compleet anders aan het doen bent). 

Daarna dien je een keuze te maken wat jij en je toekomstige connectie met elkaar gemeen hebben. 

Oftewel: How do you know Gerrit Wim? (ik gebruik hem even als voorbeeld) 

 

BELANGRIJK: het moet kloppen! 

Je loopt anders namelijk de kans dat je een afwijzing om je oren krijgt en gebeurt dat te vaak?  voorlopig even geen LinkedIn 

meer voor jou! 
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Je vinkt de optie aan „We‟ve done business together‟  terwijl dat niet zo is?  kans op een afwijzing (dat je het graag wilt 

gaan doen, is geen geldige reden). 

Je vinkt de optie „Friend‟ aan terwijl de ontvanger daar toch echt anders over denkt?  kans op een afwijzing! 

Of „I don‟t know Gerrit Wim‟?  kans op een afwijzing en überhaupt kansloos, want waarom wil je dan zomaar uit het niets 

met Gerrit Wim connecten? (volgens mij is dit gewoon een IQ test ) 

In principe zou LinkedIn dat deze optie moeten wijzigen in „I don‟t know Gerrit Wim yet‟! 

De makkelijkste opties zijn „Colleague‟ en „Classmate‟ (voorwaarde is wel dat jullie beiden dezelfde bedrijven of scholen in 

jullie profielen hebben staan!). 

De optie „Groups & Associations‟ is ook een hele goede en een mooie achterdeur door ook lid te worden van de Group waar 

Gerrit Wim al in zit.  

NB besef dat het kansloos is dat als je lid wil worden van Nyenrode Alumni Group terwijl je daar nooit hebt gestudeerd. 

De optie „other‟ kun je alleen kiezen als je het e-mailadres hebt van deze persoon.  

Ideaal dus als je het visitekaartje hebt, of de website kan opzoeken van die persoon en zo een e-mailadres kan achterhalen of 

je het hebt gekregen van een netwerkcontact die de persoon in kwestie al kent, of als de persoon zo slim is geweest om het in 

zijn profiel te verwerken. 
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Om de ontvanger te laten denken: “Wow, wat leuk dat je me dat wilt aanbieden”, kun je bijvoorbeeld ook de volgende tekst 

toevoegen aan je uitnodigingstekst: 

 Kijk zeker nog even tussen mijn connecties en geef aan als je iemand ziet die interessant voor je kan zijn om mee te 
connecten. Ik ga dan na hoe ik je zo optimaal mogelijk kan introduceren. 
 

 Wat heb je nu (dringend) nodig? Waarschijnlijk kan ik je daar niet zelf mee van dienst zijn maar wel iemand in mijn 
netwerk. Ik help je daar graag mee. 
 

 Welke onderwerpen en thema‟s houden jou nu bezig? Dan kan ik namelijk artikelen, linken, titels van boeken, 
interessante LinkedIn Groups, personen, etc. naar je doorsturen om je daar verder mee te helpen. 

Natuurlijk zijn er nog talloze andere mogelijkheden.  

Bijkomend voordeel is dat je bijna altijd hetzelfde aanbod terugkrijgt!  

“MAAR, gééf zonder dat je verwacht er iets voor terug te krijgen” 

Heb er vertrouwen in dat alles wat je geeft je dubbel en dwars terugkrijgt. 

Mensen vinden het ook fijn als je omschrijft waarom je wilt connecten.  

Wees hier gewoon duidelijk in.  

Geef ook aan waar je elkaar van kent. 

Stel daarnaast (relevante) vragen om een reactie te krijgen om zodoende een dialoog te starten. 

Onderdruk de drang om aan te geven wat je zelf nodig hebt (zie ook dit filmpje)! 

http://www.screencast.com/users/Just-Connecting/folders/Jing/media/f8ef4992-9641-4ac4-8dcf-035afcb8b78b
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Je netwerk uitbreiden met mensen die je eenmalig hebt ontmoet 

Waarschijnlijk heb je heel veel visitekaartjes verzameld de afgelopen jaren van mensen die je hebt ontmoet op: 

 Netwerkmeetings 
 

 Beurzen 
 

 Congressen 
 

 Seminars 
 

 Trainingen/Workshops 
 

 Lezingen 
 

 Etc. 

Maar natuurlijk ook van collegae, leveranciers en (voormalige) klanten. 

Ook hén kan je benaderen maar kom niet over als spammer! 

Wees wederom duidelijk waarom je wilt connecten, waar je elkaar van kent, bied altijd wat aan en help de ander met hetgeen 

hij/zij momenteel nodig heeft! 

Daarom raad ik je ook ten zeerste af om vanuit een adressenlijst die je hebt gekocht, mensen te gaan uitnodigen. 

Want waar ken je elkaar dan precies van….? Juist: AFWIJZING! 
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Je netwerk uitbreiden met mensen die je nog niet kent 

Kan dat dan ook?  

JAZEKER! 

Nu komt het leukste gedeelte: dat hoef je namelijk niet zelf te doen! 

Want zodra jij anderen consequent gaat helpen door hen in contact te brengen met mensen, gaan zij dat vervolgens ook voor jou 

doen. 

Voorbeeld: Just Connecting richt zich op ondernemers in de zakelijke dienstverlening. 

Mijn huidige netwerk (en jij straks ook!) weten dat zij mij dolblij maken als zij dit soort mensen met mij in contact willen brengen 

ongeacht of zij een training nodig hebben. 

Want: ondernemers kennen (hou je vast) andere ondernemers die mogelijk wél behoefte hebben aan mijn diensten. 

Ook stel ik het op prijs om in contact te komen met partijen die mijn klanten ook als doelgroep hebben (netwerkverenigingen, 

banken, verzekeraars, etc.).  

En bovenstaande kan jij je netwerk dus ook leren! 

Geef daarom aan wie je altijd in je netwerk wilt ontvangen. 

Beperk je dus niet tot de ideale klanten maar richt je op de partijen die jouw klanten al als klant hebben! 

Het is alleen jammer dat LinkedIn ontworpen is voor: People you know and trust.  

Oftewel: LinkedIn is voor mensen die je al kent en vertrouwt. 

In mijn ogen zijn ze een woordje vergeten: YET 
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Want het is veel interessanter om mensen te ontmoeten die je nog niet kent, maar wel wilt leren kennen omdat zij jouw klanten al 

kennen! 

Weet jij bijvoorbeeld al waar je volgend jaar staat en wat je dan nodig hebt? 

Waarom zou je op basis van dit gegeven nu al beslissen mensen niet toe te laten in je LinkedIn netwerk.  

Je hebt dan mooi een jaar de tijd om deze mensen te leren kennen, vertrouwen om daarna pas zaken te gaan doen. 

Ik weet het; het is volkomen de omgekeerde wereld volgens de LinkedIn bedenkers en ja, ze snappen er niks van in Amerika over 

deze manier van denken. 

Waarom denk je dat  ze een kantoor in Amsterdam hebben geopend? 

Niet alleen omdat Nederland: 

 het snelst groeiende Europese Land is qua LinkedIn gebruikers 

 de hoogste LinkedIn dichtheid kent (ten opzichte van de beroepsbevolking) 

 nummer 2 wereldwijd is met de meeste frequente bezoekers van de website (nummer 1 is India en die halen we voorlopig 

niet in) 

 met slechts een klein deel van de 2 miljoen die hebben veroorzaakt (er zijn heel veel dubbele profielen en gebruikers die er 

helemaal niet actief mee aan de slag zijn gegaan) 

 nieuwe functionaliteiten worden getest om te checken hoe de gebruikers reageren 

 gebruikers heeft die heel veel verzoeken indienen om dingen te veranderen op LinkedIn 
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Door reference search te gebruiken kun je de juiste contactpersoon vinden binnen een bedrijf zonder dat je zijn/haar functienaam 

kent (dit kan alleen als je betaalt voor LinkedIn!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hier laat ik in een kort filmpje zien hoe je dat kunt doen. 

Reference search heeft weinig toegevoegde waarde omdat je via advanced search ook uitgebreid kan zoeken (alleen niet op 

perioden). 

LinkedIn voorziet in een introductiesysteem waarmee je aan een directe contactpersoon van jou kunt vragen of hij/zij jou bij een 

persoon in zijn/haar netwerk wil introduceren.  

Dit werkt het beste bij personen die in de tweede graad zitten (dit zijn contacten van jouw contactpersonen).  

Maar eigenlijk wil ik je het introductiesysteem van LinkedIn afraden.  

Jij bent namelijk de initiatiefnemer en moet eerst andere „lastigvallen‟ (zie ook dit filmpje) 

Het kan namelijk zijn dat je verzoek tot introductie wordt afgewezen.  

 

http://www.screencast.com/t/ZTY5MjFmYTQ
http://www.screencast.com/t/ODRmNWVh
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Mensen willen namelijk geen reputatieschade lijden.  

Het rechtstreeks benaderen van personen in de tweede graad of verder is ook mogelijk maar niet echt aan te raden.  

In sommige gevallen staan bij hun „Contact Settings‟ hoe en waarvoor je iemand kunt benaderen.  

Staan er geen contactgegevens?  

Neem dan een betaald abonnement om maandelijks een aantal Inmails te kunnen versturen (zie ook dit filmpje).  

Op deze betaalde e-mail krijg je garantie op contact maar besef dat het wel een PUSH techniek is  

Reageert de persoon niet, dan gaat dit niet ten koste van je saldo met beschikbare Inmails.  

Over het algemeen reageren mensen hier aardig op.  

Mede omdat zij weten dat het je geld kost om hen te contacteren.  

Maar gebruik altijd het juiste verhaal en de juiste argumenten. 

Zorg er eigenlijk gewoon voor dat anderen jou rechtstreeks kunnen benaderen zodat je geen gebruik hoeft te maken van 

Introductions of Inmails! 

Het is trouwens mogelijk dat mensen bij hun instellingen aangeven helemaal geen inmails of introductions te willen ontvangen! 

Wil je zelf aanbevolen worden? 

Maak dan gebruik van www.PromoteYourNetwork.com. 

Promoot via die tool jouw netwerk. 

Driemaal raden wij jou gaat aanbevelen?  

 

http://www.screencast.com/t/NGJjNTk4Yz
http://www.promoteyournetwork.com/
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Je netwerk beheren 

En dan opeens is het zover: je hebt meer dan 500 connecties. 

LinkedIn geeft dan aan: 500+ connections. 

Dit suggereert niet dat je niet meer dan 500 connecties kunt hebben. 

Wel zit er een limiet op het aantal uitnodigingen die je kunt versturen (2500). 

Het is natuurlijk geen moeten maar je kunt bij een 500+ netwerk wel echt spreken over een hefboom (ik ken trouwens ook 

mensen die met 50 mensen in hun netwerk al heel succesvol zijn!). 

Zeker als je bedenkt dat hun netwerk uit klanten, prospect en personen bestaan die zijn/haar klanten al kennen.  

Het is heel handig om de gegevens van je contactpersonen in Outlook te zetten door een Vcard te downloaden. 

Bekijk dit filmpje waarin ik laat zien hoe je de Custom Relationship Manager (CRM) tool van LinkedIn kunt gebruiken als 

alternatief. 

Ik krijg dagelijks (en jij waarschijnlijk straks ook) vele verzoeken vanuit mijn netwerk, zoals: 

 Ken je partijen die contacten hebben met de volgende type klanten? 
 

 Wil je me in contact brengen met…? 
 

 Hoe maak je die filmpjes toch? (Google even op Jing Project!) 
 

 Ik heb een Workshop LinkedIn bij je gevolgd. Hoe kan ik je het beste promoten in mijn netwerk? 
 

http://www.justconnecting.nl/10051/1/vcard-dowloaden.html
http://www.screencast.com/t/NjFlNzZm
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 Welke LinkedIn Groups zou je mij willen aanraden? 
 

 Hoe maak ik een LinkedIn Profiel? 
 

 Hoe stel ik RSS in om…? 
 

 Heb jij ervaring met…? 
 

 En nog veel meer !!! 

Je kunt je voorstellen dat daar veel tijd in kan gaan zitten. 

Ik gebruik daarom de “5 seconden en 5 minuten richtlijn” 

Ieder verzoek van mijn netwerkcontacten haal ik dan door het volgende filter heen: 

 Kan ik het binnen 5 seconden afhandelen?  
 
Dan doe ik het meteen! (ook verzoeken van volstrekt onbekenden trouwens) 
 
 

 Kan ik het binnen 5 minuten afhandelen?  
 
Dan doe ik het wel maar op het moment dat het mij beter uitkomt! 
 
 

 Duurt het langer dan 5 minuten?  
 
Dan doe ik het waarschijnlijk alleen als het een strategische waarde heeft (verzoek van een bestaande klant, hot prospect, 
een brancheorganisatie die mijn type klanten als leden heeft, etc.) 
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TIP: gebruik deze regel ook om je e-mail snel weg te werken! 

Zorg ervoor dat jouw netwerk weet dat jij bij voorkeur op deze manier werkt.  

Je stelt ze namelijk in de gelegenheid om hun vraag beter te formuleren zodat ze zeker weten dat jij hen ook gaat helpen.  

Voorkom wel dat je arrogant overkomt.  

Wek niet de indruk dat je alleen in beweging wilt komen als het jou uitkomt. 

Je kunt op jouw beurt ook jouw netwerk leren om op deze manier te werken en hen daarbij te helpen door voorbeelden te geven. 
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Werken aan je zichtbaarheid zodat je gevonden wordt 

Een waarschuwing vooraf: te zichtbaar worden, is irritant voor je netwerk! 

Na het hoofdstuk over „inzicht‟ is dit onderdeel de tweede kers op de taart.  

En ja er komt ook nog een derde aan! 

Als het niet aannemelijk is dat jouw doelgroep spontaan op jouw (bedrijfs)naam komt, kun je op zoek gaan naar trefwoorden 

die wél bij jou uitkomen. 

Profielen op LinkedIn worden namelijk zeer goed en snel gevonden op Google.  

Gebruik de woorden in je profiel die jouw doelgroep, klanten of bedrijven ook zouden gebruiken, als ze op zoek zijn naar 

mensen zoals jij!  

Het is niet aannemelijk dat als een interim manager een training nodig heeft dat hij/zij „spontaan‟ bedenkt: “wacht even, dan 

zoek ik gewoon op Vincent Smit”. 

Maar als je bijvoorbeeld op „trainingsbureau voor interim managers‟ zoekt, krijg je het onderstaande zoekresultaat:  
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Je ziet dat LinkedIn bovenaan staat in plaats van mijn eigen website én die van concurrenten! 
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Vooral door de Professional Headline word je goed gevonden in Google: 

 

 

Levert dit op in Google: 

  

Velen gebruiken een algemene functie zoals: trainer, coach, consultant of manager en ondernemers gebruiken vaak Directeur, 

Owner of Eigenaar.  

Klopt allemaal, maar waar zou jouw doelgroep op zoeken denk je? 
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Wees creatief en vraag desnoods je bestaande klanten hoe ze jou zouden zoeken. 

Belangrijk: gebruik dus trefwoorden waarop je graag gevonden wilt worden! 

Besef dat Google jouw profiel van boven naar beneden leest en daarom is je Headline zeer belangrijk en ook in de LinkedIn 

Groups is jouw headline zichtbaar (zie filmpje)! 

Mogelijke alternatieven die je beter niet achter jouw naam kunt zetten zijn een: 

 telefoonnummer 

 website 

 e-mailadres 

Je riskeert namelijk dat LinkedIn jouw profiel zonder waarschuwing verwijdert!  

Zij willen namelijk je persoonsgegevens beschermen en door deze openbaar te maken in je profiel overtreedt je hun Users 

Agreement. 

In Nederland zijn er nog geen meldingen gemaakt van mensen die op deze manier zijn verwijderd. In Amerika echter wel! 

Wees er gewoon zeker van dat je niet de eerste Nederlander bent die het overkomt. 

Mocht het nou wel gebeuren? 

Mail mij dan, omdat het wel nieuwswaarde heeft!  

 

http://www.screencast.com/t/MTYzZDY0Y
http://www.linkedin.com/static?key=user_agreement&trk=hb_ft_userag
http://www.linkedin.com/static?key=user_agreement&trk=hb_ft_userag
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De basis van Rainmaking 

Nu gaan we onderzoeken welke stappen je kunt ondernemen om via je netwerk opdrachten of klanten te krijgen.  

Nadat je voor jezelf duidelijk hebt gemaakt welke doelgroep je als klant wilt hebben (een moeilijke term daarvoor is qualified 

prospect), starten we nu met „Rainmaking‟.  

Rainmaking is herrie maken in de markt en ervoor zorgen dat jouw doelgroep (of mensen die jouw doelgroep kennen) worden 

getriggerd om contact met jou op te nemen.  

Bekijk ook deze korte compilatie van mijn optreden op Onebizznessday in december 2009. 

Vier effectieve methoden van Rainmaking zijn: 

1. Je directe netwerk laten weten wat je nodig hebt 
 

2. Een boodschap plaatsen in een Group die een reactie uitlokt 
 

3. Een reactie plaatsen op een discussie-item van een ander 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7kw7FCsqfes&feature=player_embedded
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1.  Je directe netwerk laten weten wat je nodig hebt 

Zodra je met iemand bent verbonden, ziet die persoon direct waar jij mee bezig bent (alhoewel zij dat kunnen uitschakelen).  

Oftewel, je komt daarmee op het netvlies van jouw contacten (weet je nog dat ik over die nieuwe auto sprak?).  

Iedere wijziging in jouw profiel wordt direct voor hen zichtbaar.  

Ook heb je de mogelijkheid om aan te geven waar jij op dit moment mee bezig bent door middel van je „working on…‟.  

Bijvoorbeeld: 

 

 

En je hebt kans dat anderen reageren op jouw boodschap met: 
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TIP: reageer ook op de „Working on…‟ van anderen en word daardoor zichtbaarder in hun netwerk van mensen die jou nog niet 

kennen! 

De „Working on…‟ is eigenlijk twitter maar dan in slow motion. 

Wil je weten wat twitter is? Bekijk dan www.zakendoenviatwitter.nl en download ook mijn andere e-book!  GRATIS 

Maar niemand stelt het op prijs als je ieder uur je „Working on…‟ aanpast. 

Ja, je bent zichtbaar maar tegelijkertijd ook heel irritant. 

http://www.zakendoenviatwitter.nl/
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Door de samenwerking tussen LinkedIn en Twitter kan  je ieder twitterbericht (tweet) door kunnen plaatsen op je Working on op 

LinkedIn: NIET DOEN 

Je irriteert dan namelijk je LinkedIn netwerk (bekijk dit filmpje waar je de instelling kunt aanpassen) 

Maar pas de Working on wel om de 1 à 2 dagen aan tenzij je mooie reacties krijgt die je langer wilt tonen aan jouw netwerk. 

Het is namelijk door deze status update mogelijk direct top of mind te worden bij de mensen in jouw netwerk. 

Verschuif dan niet een punt of komma… maar verander de tekst echt in iets nieuws. 

Besef dat jouw profielnaam er altijd voor wordt gezet (Vincent Smit in mijn geval) waardoor je dus rekening moet houden wat je 

erachter zet (start je zin dan ook niet met een hoofdletter maar met een werkwoord of een dubbele punt). 

Stel prikkelende boodschappen op zoals: 

 heeft een nieuwe website, klik eens op onderstaande link 
 

 heeft een nieuwe blog geschreven, klik eens op onderstaande link 
 

 heeft een nieuwe poll gestart, klik eens op onderstaande link 
 

 zag het volgende interessante artikel over LinkedIn, klik eens op onderstaande link 
 

 heeft het volgende nodig… …wie kan mij helpen? 
 

 vraagt of je iemand in je netwerk kent die… 
 

 stuurt morgen om 16.00 een nieuwsbrief over hoe je RSS kunt inzetten om tijd te besparen. Aanmelden kan nog via 
onderstaande link: http://tinyurl.com/nieuwsbriefJC   
 

http://www.screencast.com/t/NjA5NDI0OD
http://tinyurl.com/nieuwsbriefJC
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Het is heel belangrijk dat je een URL toevoegt want het is aannemelijk dat mensen actie willen ondernemen of meer willen lezen! 

Zorg er ook voor dat de boodschap die je plaatst, voor iedereen zichtbaar is.  

Je kunt deze boodschap namelijk ook alleen aan jouw eigen netwerk laten zien.  

Ook mensen buiten jouw netwerk kunnen een klant zijn of jouw doelgroep kennen. 

Instellen doe je eenvoudig bij settings (filmpje). 

Je kunt de Status Update direct doorplaatsen op Twitter. Lees: Tijdswinst! 

Check ook regelmatig of mensen een comment plaatsen. 

Juist als deze negatief is heb je de kans om er goed op te reageren (en de rest van de wereld leest rustig mee!). 

 

http://www.screencast.com/t/Zjk0ZTI3
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2.  Een boodschap plaatsen in een Group die een reactie uitlokt 

Je kunt een bericht plaatsen in een Group onder het tabblad Discussions waar: 

 Jouw doelgroep zich bevindt (zie hieronder) 
 

 Of personen lid zijn die ook jouw doelgroep zoeken (= via je netwerk benadering) 
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NB De gebruikte voorbeelden staan nog in de oude layout maar het gaat nu even om het voorbeeld. 

Het kan zijn dat mensen niet rechtstreeks reageren in het discussie-item maar ervoor kiezen om jou rechtstreeks te benaderen.  

Vraag aan hen altijd om de reactie ook in het discussie-item te plaatsen.  

Dit verhoogt jouw betrouwbaarheid richting de andere lezers.  
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In onderstaande Group benadert Just Connecting recruiters die onder andere interim managers bemiddelen. 

Lees: wij hebben een gemeenschappelijke doelgroep 

NB Just Connecting richt zich momenteel op ondernemers en ondernemende mensen. 
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3. Een reactie plaatsen op een discussie-item van een ander 

Als je een item leest van een ander dat raakvlakken heeft met wat jij doet of kunt, is een reactie snel geplaatst.  

In onderstaand voorbeeld werd Just Connecting zelfs op deze discussie gewezen via een oud-cursist!  
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De persoon in kwestie heeft er positief op gereageerd. 

Maar andere lezers werden hierdoor klant van Just Connecting! 

Dit soort discussies kun je oppikken in de digest e-mail (samengestelde e-mail) die je wekelijks of dagelijks ontvangt van de 

Groups waar jij lid van bent. 
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Bekijk in het onderstaande filmpje hoe je nieuwsbrieven slim kunt filteren met berichtregels in Outlook (maak een variant voor 

deze digest e-mails!). 

Via http://blog.vincentsmit.nl kun je trouwens meelezen over een reeks blogberichten waar ik veel uitgebreider ingaan op het 

fenomeen filteren en luisteren naar de markt. 

 

http://www.screencast.com/users/Just-Connecting/folders/Jing/media/6e4b2637-95b1-4876-9dba-51aff041b602
http://blog.vincentsmit.nl/
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Pull technieken 

Ik heb een aantal filmpjes gemaakt met pull technieken waardoor je zichtbaarder wordt en een aantrekkingskracht krijgt op je 

doelgroep: 

 Promoten van je website(s) (filmpje) 
 

 Public profile URL aanpassen (filmpje) 
 

 Hoe maak je een Company Profile aan? (filmpje) 
 

 Hoe plaats je de LinkedIn button in je e-mailhandtekening? (filmpje) 
 

 Hoe stel je in dat anderen kunnen zien dat jij op hun profiel bent geweest? (filmpje) 
 

 Weblinkje van een document uit jouw Box applicatie gebruiken (filmpje) 

 

En natuurlijk stel ik het op prijs dat als jij iets tegenkomt, wat je nog niet van mij hebt geleerd, je dat naar mij mailt via 

info@justconnecting.nl ! 

 

 

 

 

http://www.screencast.com/t/ZjU1YWRhZWQ
http://www.screencast.com/t/MmQ0MjM5ZDQt
http://www.screencast.com/t/MTcyNzMx
http://www.justconnecting.nl/10052/1/hoe-plaats-je-de-linkedin-button-in-je-emailhandtekening.html
http://www.screencast.com/t/YjhkYjY4O
http://www.screencast.com/t/NjY4MzgxZj
mailto:info@justconnecting.nl
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Help anderen met de dingen die zij nodig hebben 

Want er bestaat een magie rondom gevers. 

Mensen houden van gevers en hebben moeite met nemers.  

Iedereen kent ze wel: van die mensen die alleen maar hun producten of diensten willen verkopen.  

Zij komen alleen halen en niets brengen.  

Verplaats je in een ander en geef iets wat je kunt weggeven zonder daar meteen iets voor terug te vragen.  

Dingen die voor jou voelen alsof je 10% weggeeft maar als 200% wordt ervaren zijn ook: 

1. Plaats een leuke reactie als iemand een nieuwe website, baan, opdracht, klant of nieuwsbrief heeft 
 

2. Stel relevante vragen als iemand aangeeft een goede workshop, training, seminar, of iets dergelijks heeft gevolgd 
 

3. Bedank anderen in het openbaar door er een „Working on…‟ aan te besteden. 
 

4. Je hebt een vrijkaartje voor een congres maar je kunt er zelf niet heen. Wie kun je daar blij mee maken? 
 

5. Geef tips over interessante boeken, blogs, YouTube filmpjes en artikelen. 
 

6. En natuurlijk kun je er zelf nog veel meer verzinnen. 
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“Maar geef ook 200% dingen weg!” 

“Want wie goud geeft, zal goud ontvangen!” 
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Q&A (Questions & Answers) 

Onder Answers kun je een vraag stellen aan je netwerk.  

Veel mensen maken er een sport van om zoveel mogelijk vragen per dag te beantwoorden.  

Ook jouw bijdrage op vakinhoudelijke vragen kan je een expertstatus opleveren als de vragensteller jouw antwoord het beste 

vindt.  

Dit vergroot jouw expertstatus (binnen een bepaald vakgebied) waardoor je zelfs rechtstreeks benaderd kunt worden.  

Ik raad je aan om het zeker te doen als je een internationale scope hebt met klanten wereldwijd.  

De voertaal is namelijk Engels en de vragen komen ook nog eens van over de hele wereld (beter niet in het Nederlands een vraag 

stellen dus). 

Bekijk dit filmpje 

Gebruik anders gewoon de (Nederlandstalige) Groups om vragen te stellen en antwoorden te geven als je werkterrein Nederland is 

en je klanten Nederlanders. 

http://www.screencast.com/t/OWExYTc2
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Pimp your profile 

Je kunt nadat je je profiel hebt aangemaakt ook één of meerdere applications toevoegen. 
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De volgende 6 (in willekeurige volgorde) zijn zeker van belang: 

 

Met The Box application kun je eenvoudig documenten (o.a. pdf) delen, zoals: 

 Algemene voorwaarden 
 

 Brochure 
 

 Curriculum Vitae 
 

 Promo‟s 
 

 Artikelen 
 

 Foto‟s 
 

 Persberichten 
 

 Inschrijfformulieren 
 

 Artikelen over onderwerpen waar je wel heel veel vragen over krijgt zoals:  
 

o Twitter for beginners 
o Vcard downloaden 
o Wat is rainmaking? 

https://www.box.net/shared/xv67u6yp3j
https://www.box.net/shared/l36dm3bzvu
https://www.box.net/shared/c01ze31xlp
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Ieder document heeft een unieke weblink en per download krijg jij een e-mail. Het document „Waarom je de LinkedIn boot niet wil 

missen‟ wordt ongeveer 1000 keer per week gedownload! 

 

Met de Google Presentation application kun je eenvoudig een PowerPoint-presentatie uploaden en laten zien op je profiel. 

Zorg ervoor dat de eerste sheet een pakkende of triggerende werking heeft en ook in een klein formaat op je LinkedIn profiel goed 

leesbaar is! 

Let er bovendien op dat je weinig sheets gebruikt (stuk of 10) en zo min mogelijk tekst. 

Het is zelfs mogelijk om een You tube filmpje te tonen (uitleg in blog)!  

 

 

Een beter alternatief voor Google Presentation is de Slide Share application.  

https://www.box.net/shared/vb869k35fz
https://www.box.net/shared/vb869k35fz
http://www.nieuwerwetsemedia.nl/?page_id=223
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Deze application is vergelijkbaar met Google Presentation maar het mooie is dat anderen deze powerpointpresentatie ook kunnen 

tonen op hun LinkedIn Profiel. 

Ideaal als jij de PowerPoint laat zien van een partij waarmee je samenwerkt die jouw klanten al als klanten heeft. 

En tegelijkertijd wordt jouw PowerPoint op de LinkedIn Profielen van hun medewerkers getoond! 

 

  

De Polls application is bijzonder handig om snel meningen te checken of eenvoudige marktonderzoeken uit te voeren. 

Bekijk maar eens deze Poll. 

En het leuke is natuurlijk dat er mensen positief reageren maar er zijn altijd mensen die negatief kunnen reageren. 

Mijn advies: niet op reageren. 

http://polls.linkedin.com/p/37305/ewqnu
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Twitter 

Je kunt op www.zakendoenviatwitter.nl  

meer informatie vinden over dit GRATIS e-book. 

De combinatie LinkedIn en Twitter is namelijk mega interessant. 

LinkedIn = to do business 

Twitter = om LinkedIn te versnellen! 

Je kunt er voor kiezen om je twitterberichten (tweets) direct door  

te plaatsen naar LinkedIn: NIET DOEN! 

Dat raad ik je af omdat de mensen op LinkedIn het niet op prijsstellen als jij continu met je laatste tweet bovenaan staat: iedere 5 

minuten een tweet plaatsen is daarom heel irritant voor je LinkedIn netwerk. 

Ik kies er zelf voor om het selectief te doen door #in aan mijn tweet toe te voegen.  

 

Instellen doe je eenvoudig via de settings op LinkedIn (filmpje) 

 

http://www.zakendoenviatwitter.nl/
http://www.screencast.com/t/NjA5NDI0OD
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Events 

Dit is een hele belangrijke application. 

Op het moment dat je iets organiseert (evenement, training, netwerkmeeting, reünie, etc) adviseer ik je om altijd een Event aan te 

maken op LinkedIn (filmpje). 

Wees er 100% zeker van dat je aangeeft dat jij de „Organizer‟ bent, want anders kunnen andere mensen jouw Event „kapen‟ en 

data, tijden en teksten wijzigen.  

Dat wil je natuurlijk niet! 

 

BlogLink verzamelt al jouw verschillende blogs 

 

Tripit is bedoeld om aan je netwerk te laten weten waar je naar toegaat of bent geweest (Ik adviseer je om er geen gebruik van te 

maken omdat steeds meer criminelen hier misbruik van maken) 

 

SAP Community is pas interessant als jij of jouw bedrijf gebruik maakt van deze CRM tool. 

 

http://www.screencast.com/t/NjIzZTMw
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Huddle Workspaces is ideaal voor projectteams die in een afgeschermde „ruimte‟ informatie en documenten met elkaar willen 

delen.  

Voor het delen van documenten kan ik je beter Dropbox aanbevelen als losstaande oplossing want dit is niet te koppelen aan 

jouw LinkedInprofiel!  

 

Readinglist by Amazon is handig als veel mensen in je netwerk aan jou vragen welke boeken je precies leest of als je het leuk 

vindt om het gewoon met je netwerk te delen. 

 

Wordpress is een application om je blog updates automatisch op je LinkedIn profiel te tonen. 

 

Company Buzz is pas handig als je voor een grote onderneming werkt en je wilt weten wat andere mensen over jouw bedrijf 

schrijven (op Twitter).  

Bekijk hier een filmpje over bovenstaande applications. 

. 

 

http://www.dropbox.com/
http://www.screencast.com/t/MTQ5NzVh
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LinkedIn Groups 

Bekijk dit filmpje zodat je weet wat je met Groups kunt doen, waarom je lid kunt worden en welke interessant zijn. 

Let op met het leveren van kritiek in de discussies.  

Je zou als negatieveling over kunnen komen en je wilt natuurlijk niet dat je zo herkend wordt bij de andere lezers. 

Je kunt namelijk ook een privé bericht versturen maar ik heb wel eens een Groups Moderator gezien die dat alsnog klakkeloos in 

een discussie heeft geplaatst.  

Wees gewaarschuwd! 

Het is ook beter om geen reclame te maken voor je bedrijf of werkgever (of in ieder geval niet te veel) in de discussies. 

 

Maar wat doe je dan wel? Gebruik het tabblad Promotions. 

Wat in ieder geval veel goodwill oplevert, is als je op de discussie-items van andere groepsleden reageert.  

Help anderen zoveel mogelijk en probeer antwoord te geven op hun specifieke vragen.  

Ook laten sommige Groups toe dat je een newsitem kunt plaatsen.  

Een belangrijk voordeel van de exposure in een Group is dat jouw item mee wordt genomen in de dagelijkse of wekelijkse 

nieuwsbrief (zie dit filmpje). 

Het wordt dan wederom onder de aandacht gebracht.  

http://www.screencast.com/t/ZWFjMGJj
http://www.screencast.com/t/NWJlZTA4NjE
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Je kunt van maximaal 50 Groups lid worden, 10 eigen Groups oprichten en onbeperkt in Subgroups zitten. 

TIP: kijk welke contactpersonen in jouw netwerk lid zijn van welke Groups en word dan ook lid als dit relevant kan zijn (bijvoorbeeld 

als jouw doelgroep ook lid is).  

TIP: show je lidmaatschappen van de Groups aan jouw connections zodat zij weten waar jij aan deelneemt.  

Dit maakt het anderen makkelijker om je te benaderen. 

Zelf een LinkedIn Group oprichten is leuk maar het gaat je ook tijd kosten! 

Bekijk dit filmpje zodat je kunt zien hoe je je LinkedIn Group kunt (laten) promoten. 

Je doet er verstandig aan om in het kort een soort van handleiding te schrijven in de welkoms e-mail zodat nieuwe leden weten wat 

de bedoeling is. 

Bekijk dit filmpje waarin ik laat zien hoe je een template kunt invullen. 

In de LinkedIn Group Interim Bemiddelingsbureaus gebruik ik bijvoorbeeld deze: 

Welkom! 

Het matchen tussen vraag en aanbod gaat het beste met heel veel members. Wil je hier aan meehelpen? Nodig dan gerust andere 

interimmers en medewerkers/eigenaren van interim bemiddelingsbureaus uit! 

Onder DISCUSSIONS kun je aangeven dat je beschikbaar bent. En onder JOBS kunnen bureaus opdrachten plaatsen. 

Wil je iets anders promoten? Plaats dan jouw bericht onder PROMOTIONS. 

Veel matchingsplezier! 

Vincent Smit 

http://www.screencast.com/t/MDY0ZDI3
http://www.screencast.com/t/ZmYwYzAxNjY
http://www.linkedin.com/groupRegistration?gid=1873769
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Trainer, Just Connecting 

http://www.justconnecting.nl 

https://twitter.com/vincentsmit 

Oprichter http://www.PromoteYourNetwork.com  

 

Recommendations: hoog kwijlgehalte? 

Dat gevoel had ik er altijd een beetje bij. 

Dan zag ik op 1 dag dat Jan aan Henk een recommendation gaf en vice versa. 

Het grappige is dat als Henk 2 dagen had gewacht het mij niet eens was opgevallen. 

Dat komt omdat de Network Update alleen de recommendations van vandaag en gisteren laat zien. 

Het maakt zeker uit van wie je een recommendation ontvangt. 

Het is voor mij zeer van belang dat toekomstige klanten (prospect) kunnen lezen wat bestaande klanten van Just Connecting 

vinden. 

Verkopen draait om vertrouwen.  

Dus als je gekocht wilt worden, is dat net zo belangrijk!  

LinkedIn heeft een recommendationsysteem waarmee anderen jou kunnen aanbevelen.  

Dit verhoogt jouw betrouwbaarheid en expertstatus.  

In searchresultaten op LinkedIn komen de personen met de meeste recommendations bovenaan te staan.  

http://www.justconnecting.nl/
https://twitter.com/vincentsmit
http://www.promoteyournetwork.com/
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Een spontane recommendation ontvangen van een klant of manager is natuurlijk geweldig.  

Maar niet iedereen denkt daaraan.  

Het kan daarom zinvol zijn om naar recommendations te vragen.  

Geef daarbij aan hoe je je graag wilt profileren door bijvoorbeeld zijn/haar mening of beoordeling te vragen (wijzig dus altijd weer de 

standaard tekst van LinkedIn!).  

Geef dan aan dat je bijvoorbeeld dat zij jouw kwaliteiten benadrukken op het gebied van jouw vakkennis, resultaatgerichtheid, 

integriteit, onderhandelingsvermogen, etc.  

Het kan zijn dat de ander een recommendation terugvraagt.  

Wees voorzichtig om dat uit beleefdheid te doen.  

Je moet namelijk er wel achter kunnen staan en doe het dan ook alleen als je het echt zélf hebt ervaren hoe de persoon in kwestie 

heeft gepresteerd.  

Realiseer je dat recommendations, net zoals getuigschriften, vaak te positief beschreven, rooskleurig of bevooroordeeld kunnen 

zijn.  

Per recommendation word jouw profile 5% completer (maximaal 15%).  

Je kunt je voorstellen dat als je 100 recommendations hebt je de plank ook mis slaat…  

Dan adviseer ik je om een aantal recommendations te verbergen en laat je diegene staan die een bepaalde branche, regio, type 

klant, etc benadrukken. 

Ik ben uiteraard trots op mijn recommendations en testimonials! 

http://nl.linkedin.com/in/vsmit
http://www.justconnecting.nl/10012/1/testimonials.html
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Nawoord 

Et voila! 

Een e-book vol bruikbare tips die alleen gaan werken als je aan de slag gaat! 

Laat je niet overdonderen door de vele opties, mogelijkheden en kansen. 

Begin bij het begin: 

1. Maak een goed profiel 
 

2. Breid je netwerk uit met voornamelijk mensen die jouw klanten al kennen 
 

3. Werk aan je zichtbaarheid 
 

4. En Word succesvol via LinkedIn! 
 

Maar misschien nog wel het belangrijkste:  

“Heb er plezier in!” 
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Meer over de auteur 

    Na diverse opleidingen en werkzaamheden in de procestechniek heb ik in 2000 de switch gemaakt richting de 

commerciële  arbeidsbemiddeling.  

Eerst bij het technisch detacheringbureau Maintec Contracting  die onder andere actief is in het leveren van 

technici in de offshore branche.  

In 2003 rondde ik de Post-HBO studie Bedrijfskunde af.  

De combinatie techniek, commerciële arbeidsbemiddeling en bedrijfskunde heb ik voortgezet bij Adecco.  

Na bijna 5 jaar maakte ik een vervolgstap naar Matchpartner (intermediair voor intermediair) met klanten zoals Adecco, Vitae, Luba, 

Innotiv, Technicum, Flextep, etc.  

 

Daarna vervulde ik de rol van Business Unitmanager bij H&S Adviesgroep te Alkmaar als eindverantwoordelijke voor de Business 

Unit Interim Management.  

 

Ik zocht eigenlijk al tijden een business waarin ik zoveel mogelijk mensen kon helpen.  

 

De ervaring leerde dat ik in de afgelopen jaren in de bemiddelingsbranche, zeer veel mensen sprak, maar simpelweg niet iedereen 

kon helpen.  

 

Dat is zeker veranderd door het trainingsbureau Just Connecting op te richten (zie ook dit filmpje)!  

 

Momenteel richt ik mij op ondernemers en ondernemende mensen die bij hun opdrachtgevers aan tafel hun verhaal wél 

overtuigend kunnen vertellen maar „simpelweg‟ niet of moeilijk aan tafel kunnen komen. 

 

 

http://www.screencast.com/users/Just-Connecting/folders/Jing/media/7c577496-552f-4c52-a707-72dd26c06d7a
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Ik gebruik mijn jarenlange expertise, kennis en ervaring om mijn klanten op inspirerende wijze nieuwe inzichten te geven over de 

verschillende methoden om aan opdrachten te komen.  

 

Samengevat kun je stellen dat ik mensen kan leren om gevonden te worden. 

 

Ik nodig je van harte uit mijn profiel op LinkedIn te bekijken en stuur uiteraard je „origineelste‟ uitnodiging toe om te connecten!  

 

En via onderstaande buttons kun je meer van mij vinden: 

 

                             

 

 

Ken je ondernemers of ondernemende mensen die sneller en makkelijker hun opdrachten willen krijgen? 

Zo ja, dan zou ik het zeer op prijs stellen als je ze dan wilt wijzen op de open trainingen of een incompany training van Just 

Connecting die uitgevoerd worden door onze Licentietrainers. 

Download uiteraard ook mijn andere gratis e-book over Twitter! 

 

http://www.justconnecting.nl/10003/1/open-trainingen.html
http://www.justconnecting.nl/10011/1/incompany-trainingen.html
http://www.justconnecting.nl/10179/1/licentietrainers.html
http://www.zakendoenviatwitter.nl/
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Testimonials over dit e-book 

 

Een goed LinkedIn profiel levert klanten op! - Christel Beentjes 

Ik werkte al met LinkedIn maar wist nog niet dat er zoveel mogelijk was voordat ik het e-book had gekocht. Het is 

heel eenvoudig toe te passen en heeft mij al mijn eerste klant opgeleverd! 

www.quintocoaching.nl 

 

  
 

 

Het was zeker geen straf! - Heike Polhuis 

“Hoi Vincent, Ik heb op het strand van Egypte jou E-book gelezen. Het was zeker geen straf! Goed geschreven, het 

heeft mij niet meer losgelaten. Veel dingen doe ik al, dat was een mooie bevestiging, en veel dingen waren wel nieuw. 

Deze ben ik nu aan het toepassen. Dank voor jouw kennis! warme groet, Heike Polhuis Marktleider in pitchen en 

acquisitie” 

www.heikepolhuis.nl 
 

  
 

 

E-book leidt tot een afspraak! - Ad van Bussel 

Ik heb het e-book gelezen en met de filmpjes ben ik nog dagelijks mee bezig. Het leuke aan het book en de 

filmpjes is, dat je steeds nieuwe dingen ondekt en uitprobeert. Het gekke is, ik doe ook nog eens de cursus 

van jullie bij Richard Blom en pas mijn profiel aan en ik krijg direct een dag later reactie van iemand die 

zaken wil gaan doen. ik heb inmiddels 2 afspraken lopen om persoonlijk te gaan kijken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. Daar ging het tenslotte toch om?? Ik ben zeer blij met jullie book en hoop nog veel bij te 

leren. 
 

http://www.quintocoaching.nl/
http://www.heikepolhuis.nl/
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Heldere uitleg en visualisering via film- beeldmateriaal - Cor van Egdom 

Het E-book geeft mij tips en trucks welke goed bruikbaar zijn. Met name de heldere uitleg en visualisering via film- 

beeldmateriaal is een welkome aanvulling om met Linkedin te kunnen werken. De kosten t.o.v. de inhoud 

daarentegen zijn m.i. relatief laag. 

www.egdom-groep.nl 

 

  
 

 

Anders gaan kijken naar Linkedin - Robbert Goossens 

Na het lezen van je e-book ben ik anders gaan kijken naar Linkedin. Je geeft heel duidelijk 

aan waar je op moet letten en wat je vooral niet moet doen. Een echte aanrader. 

www.goossens-installaties.nl 
 

 

 

 

Ervaringen met e-book - Mark de Jongh 

Goede indruk van de mogelijkheden van Linkedin gekregen na het lezen van dit e-book. Veel praktische 

informatie en de bijbehorende filmpjes helpen je dan om het helemaal te snappen. Aanrader voor iedereen 

die meer wil weten over Linkedin! 

 

  
 

http://www.egdom-groep.nl/
http://www.goossens-installaties.nl/
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Helder boek - Ralph van Ooijen 

Helder boek met tips om je profiel bij te schaven. De eerste 

tips heb ik al opgepakt. 

www.xs4all.nl/~ooijenr 

 

  
 

 

De reacties rollen binnen! - Ansjeliena Vogels 

Na aankoop van je e-book is er voor ons veel gebeurd. Een nieuw bedrijf, nieuw programma, nieuwe site etc. Dus te 

druk om LinkedIn te starten. Voor ons was het hollen omdat we graag met onze advertentie in een bepaalde bijlage 

van het Eindhovens Dagblad wilden staan. En we mailden al onze contacten. Met helaas weinig resultaat. Tot iemand 

zei, maak een event aan op LinkedIn en ik zal je aanbevelen. Nou..... toen begon het!! In een paar uur had ik alles 

volgens jouw instructies op mijn profiel staan. Het event was aangemaakt. Het aanmelden bij groepen en wat zie je de 

reaties rollen binnen. En dan ben ik nog niet eens aan connecties begonnen. 

http://www.stressmaster.nl/ 
 

  
 

 

E-book, duidelijk en leerzaam - Roald Eising 

Dag Vincent, wij hebben het e-book aangeschaft om meer inzicht te verkijgen in de 

mogelijkheden van Linkedin. Het is een duidelijk en leerzaam boek. Wij zijn ervan overtuigd dat 

we ons netwerk met de aangereikte tips kunnen vergroten. 

www.de-engineering.nl 
 

  
 

http://www.xs4all.nl/~ooijenr
http://http/www.stressmaster.nl/
http://www.de-engineering.nl/
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Zeer bruikbaar - Erik de Vos 

Vincent, wij hebben jouw E-book als zeer leerzaam ervaren en gebruiken het nu om ons 

zichtbaarder te krijgen op Linked In. Bedankt voor deze tijdsbesparende inzichten. Erik de 

Vos, Human Commitment Group. 

www.humancommitment.nl 

 

 

 

 

Duidelijk, visueel, niet te langdradig - Raoul van Heese 

Prima e-book; duidelijk, visueel, niet te langdradig en dus een prima hulpmiddel om alles van LI in 

vogelvlucht te zien. Ik heb inmiddels de smaak te pakken en ga me verder verdiepen in LinkedIn-

Recruitment. 

www.you.nl 

 

  
 

 

Handige tips - Nancy Schade 

Ik heb het boek aangeschaft en doorgelopen en ik ben er erg tevreden over. De handige tips heb ik gebruikt 

en daar was ik volgens mij nooit zelf achtergekomen of pas over langere tijd. Wel heb ik behoefte aan meer 

achtergrond informatie meer over 'waarom' dan over 'hoe'. 

www.bestchoice-support.nl 

 

  
 

http://www.humancommitment.nl/
http://www.you.nl/
http://www.bestchoice-support.nl/
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das handig! - Jan Inberg 

Vincent Smit geeft je een mooi overzicht van de do's and dont's rondom het gebruik van LinkedIn. Door de 

bomen het bos blijven zien en de juiste kwaliteit zoeken en vinden. Dat wordt hiermee gemakkelijker dan 

ooit. Het boek bespaart geweldig veel tijd, je kunt er direct mee aan de slag. 

www.OverheidsControllers.nl 

 

  
 

 

directe toepasbaarheid E-book - Belinda Smits 

Het E-book is voor mij een heel handig boek. Ik heb stap voor stap alles wat erin stond toegepast op mijn LinkedIn-

pagina. Learning by doing. Met een aantal dingetjes ga ik de komende week nog experimenteren. Ben benieuwd 

welke nieuwe technieken er nog bijkomen. Ik voel me zeker geïnspireerd, Vincent, door het enthousiasme dat je 

overbrengt. 

www.belindasmits.web-log.nl/ 
 

  
 

 

De waarde van LinkedIn in gaan zien - Dennis van Straalen 

Sinds dat ik als zelfstandig ondernemer aan de slag ben gegaan was ik op zoek naar naar antwoorden over de 

zichtbaarheid op LinkedIn en andere sociale netwerksites. Toen kwam ik via Twitter in aanraking met Vincent. Dankzij 

Vincent en zijn e-book weet ik nu meer over LinkedIn. Ik ben de waarde van LinkedIn in gaan zien en gebruik deze 

nu. Vincent ik wil je bedanken en heel veel succes toewensen met Just Connecting! 

www.premiumsuits.nl 
 

 

 

http://www.overheidscontrollers.nl/
http://www.belindasmits.web-log.nl/
http://www.premiumsuits.nl/
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Echt een aanrader! - Annelies van Dijk 

Vorige week heb ik het e-book besteld en ben er direct mee aan de slag gegaan. Het verbaasde mij hoeveel 

contacten ik eigenlijk nog niet in mijn LinkedIn netwerk had staan. Ik ben nu op een veel efficiëntere manier bezig met 

LinkedIn en heb met veel oude contacten weer contact. Mijn netwerk is in een aantal dagen bijna verdubbeld. Er 

wordt in het e-book makkelijke uitgelegd hoe je je eigen profiel kunt 'pimpen' zodat je makkelijker vindbaar en 

herkenbaar bent. Echt een aanrader! 

www.linkedin.com/in/anneliesvandijk 
 

  
 

 

Succesvol via LinkedIn - Dick Silvius 

Hi Vincent, Je e-book heb ik met veel plezier doorlopen en raad ik zeker aan anderen aan. Ik ben nu middels diverse 

experimenten alle mogelijkheden van dit netwerk aan het ontdekken groet Dick Silvius ID Factory 

www.id-factory.nl 
 

  
 

 

Word Succesvol via LinkedIn E-Book - Ajdin Kolonic 

Vincent heeft een duidelijk en bruikbaar instructieboek samengesteld. De vele filmpjes maken het nog makkelijker om 

direct te implementeren. Mijn LinkedIn profiel is top :) en recruiters bellen nu! 

www.kolonica.com 
 

  
 

 

Praktisch handvat - Annemiek de Crom 

Gisteren heb ik het e-book aangeschaft. Ik had al een profiel aangemaakt, maar door de vele praktische tips is die nu 

een stuk professioneler. Ik kan het iedereen aanraden! 

www.cirkelderseizoenen.com 
 

http://www.linkedin.com/in/anneliesvandijk
http://www.id-factory.nl/
http://www.kolonica.com/
http://www.cirkelderseizoenen.com/
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Ik gun iedereen het e-book over LinkedIn - Sheida Mohebbi 

Al een lange tijd ben ik opzoek geweest naar antwoorden op mijn vraag; namelijk: “hoe kan ik LinkedIn het meest 

effectief gebruiken en laten werken voor mij?”. Dankzij Vincent en zijn e-book weet ik nu heel veel over LinkedIn. Wat 

je uitgelegd krijgt, is meer dan ik had mogen hopen. Eindelijk heb ik mijn vraag beantwoord gekregen. Vincent heb ik 

ondertussen via de mail mogen leren kennen. Hij is gedreven, komt de afspraken na, behulpzaam en staat open voor 

feedback. Vincent, je hebt nog een fan erbij. 

www.linkedin.com/in/sheidamohebbi 
 

 

 

http://www.linkedin.com/in/sheidamohebbi
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Promote Your Network  

“Start met het promoten van je netwerk  

én word zelf ook aanbevolen!” 

Op 11 juni 2010 heb ik www.PromoteYourNetwork.com opgericht. 
 
Herken je het volgende? 

Is het je opgevallen dat mensen om jou heen constant op zoek zijn naar producten of diensten?  

Wat zou het dan fantastisch zijn als je jouw netwerk dan snel en doeltreffend kunt aanbevelen en dat zij dat ook voor jou doen?  

Promote Your Network is geen vervanging van bestaande platforms als LinkedIn, Twitter en Facebook.  

Sterker nog, het is een verlengstuk: je kunt jouw netwerk op die platforms promoten via Promote Your Network.  

Achteraf kun je in uitgebreide statistieken zien wie je kunt bedanken! 

Binnen enkele minuten heb je een eigen profiel aangemaakt en je kunt uiteraard starten met een gratis account. 

Wil je meer leren over Promote Your Network?  

Lees dan verder bij de veelgestelde vragen, bekijk dit praktijkvoorbeeld en hoe je je kunt aanmelden. 

Tevreden over mijn dienstverlening? Promoot mij dan via mijn profiel! 

 

http://www.promoteyournetwork.com/
http://www.promoteyournetwork.com/faq
http://www.youtube.com/watch?v=UVwjE8WzlcE
http://www.youtube.com/watch?v=JiWt7y0ZZgo
http://www.promoteyournetwork.com/vincentsmit
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Webcare On Demand 

 

Sinds november 2010 kunnen organisaties in Nederland hun Social Media werkzaamheden uitbesteden. 

Via www.WebcareOnDemand.nl kun je op abonnementsbasis een Social Media Manager inzetten die bijvoorbeeld: 

-LinkedIn profielen aanmaakt of updates doorvoert 

-Nieuwe leden van een LinkedIn Group goed- of afkeurt 

-Op zoek gaat naar discussies waar de opdrachtgever het antwoord op kan geven 

-Persberichten verspreid in de social media 

-Twitter accounts beheert 

-Tweets agendeert 

-Direct Messages beoordeelt op onzin en zin (offerte aanvragen!) 

-Klachten signaleert en op afgesproken wijze doorgeeft aan jouw organisatie 

-Blogposts plaatst 

-Spam verwijdert 

-Comments goedkeurt en mensen netjes bedankt 

-Reputatie management 

 

http://www.webcareondemand.nl/
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-Nagaan wat het bereik is geweest van een contest op Twitter 

-Facebook pagina aanmaken of updaten 

-Fanpage op Facebook aanmaken en onderhouden 

Wil je nog meer voorbeelden zien? 

Wil je nog meer voordelen lezen? 

Wil je weten wat het kost? 

Wil je weten wat het OPLEVERT? 

Kijk dan op www.WebcareOnDemand.nl 

 

Wil je trouwens zélf een Social Media Manager worden? 

Kijk dan óók op www.WebcareOnDemand.nl 

 

www.WebcareOnDemand.nl
www.WebcareOnDemand.nl

