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‘Ipetje’op’ / ‘Ipetje af’  



Verwachtingen? 



Wat verstaan we onder netwerken? 

“Netwerken is het offline en online leggen en onderhouden van contacten 
die je verder kunnen helpen in je werk, je carrière en je privéleven.” 



Online Netwerk 



Six Degrees of Separation  



InMaps 

Inmaps.linkedinlabs.com 



Sociale netwerk kanalen 



LinkedIN 

 Hoe maakt u gebruik van LinkedIn? 
 Hoe connected is uw profiel 
 Groepen & interactie 
 Het bedrijfsprofiel 
 



 
 
 
 
 

Korte test: zoek elkaar op LinkedIn op en geef 
feedback. 



 
Waarvoor gebruiken we LinkedIn? 



 
 
 
 
 

Korte test: zoek elkaar op LinkedIn op en geef 
feedback. 



Hoe connected is uw profiel? 

 Compleet profiel 
 Specifieke werktitels 
 Lid en deelnemer van relevante groepen 
 Groot netwerk (+500 connecties) 
 Persoonlijke URL 
 Weloverwogen steekwoorden 
 Endorsements  
 Aanbevelingen 
 Plaatsen van artikelen of interessante links 
 
 



Interactie op LinkedIn 

 
Hoe creëer je interactie in uw (zakelijke) 
netwerk? 
 
Plaats regelmatig statusupdates 
Start discussies 
Daag lezer uit tot reactie 
Reageer op discussies 



LinkedIn Groepen 

Waarom lid worden van een groep? 
 

Professionals in Nederland: 
 80% om kennis uit te wisselen 
 75% up-to-date 

 
 

Opzetten van uw eigen groep  



Wat zijn relevante groepen?   

1. Kies reden om lid te zijn 
 Up-to-date 
 Informatie opnemen/ delen 
 Op zoek naar nieuwe klanten/ leads 
 Op zoek naar nieuwe baan of werknemers 

2. Verdeel groepen in categorieën 
 Interesse 
 Kennisdeel 
 Regionale (gemeente Amsterdam) 
 Branche 
 Alumni 

3. Gebruik zoekopdrachten  
4. Suggesties 
5. Leer en pas aan  



Company page 

1. Zorg voor relevante statusupdates 
 Beoordeel vanuit het perspectief van de volgers 
 

2. Zoek balans tussen delen & promoten 
 Voorkom eenzijdige communicatie 

 
3. Deel bestaande en nieuwe content 
4. Zorg voor variatie 
5. Houd het kort en bondig 
6. Plaats op regelmatige basis 
7. Kies het juiste moment 



Geschiedenis 

Februari 2004: The Facebook opgericht 





Geschiedenis 

 Februari 2004: The Facebook opgericht 
 

 Augustus 2005: Naamswijziging 
 

 September 2005: Uitbreiding naar andere   
   universiteiten 

 

 Oktober 2005: Foto’s uploaden mogelijk 
 

 September 2006: Facebook voor iedereen  
   beschikbaar & Introductie News Feed 
 

 



Geschiedenis 

 Februari 2004: The Facebook opgericht 
 

 Augustus 2005: Naamswijziging 
 

 September 2005: Uitbreiding naar andere   
   universiteiten 

 

 Oktober 2005: Foto’s uploaden mogelijk 
 

 September 2006: Facebook voor iedereen  
   beschikbaar & Introductie News Feed 

 

 April 2008: Chatfunctie beschikbaar 
 

 Februari 2009: ‘Like’ knop beschikbaar 
 



Geschiedenis 





Fail 

 



Facts & Figures (1) 

 Wereldwijd: Ruim 1,25 miljard gebruikers 
 
Ruim 1,19 miljard gebruikt FB   
    maandelijks 
728 miljoen gebruikt FB dagelijks 

 
 Nederland: Ruim 8,7 miljoen gebruikers 

 
Groei van 1,2% per maand 
Mobiel gebruik groeit 13% per kwartaal 



Facts & Figures (2) 

 Locale bedrijven meest actief 
 Top 5 bedrijven (300.000 – 450.000 likes): 

 



Pagina’s en Events 

 





Adverteren 

 



Twitter 

 Opgericht in maart 2006 
 
 215 miljoen actieve Twitter gebruikers 
  wereldwijd 

 
 500 miljoen ‘tweets’ per dag 

 
 Elke 1,5 seconde een nieuwe account 

 
 77,5% niet USA gebruikers 

 



Nederland (1) 



Nederland (2) 



Twitter? 

 Social Media Platform vergelijkbaar met SMS 
 
“Wat ben je aan het doen?” 
 
Snel, actueel, real-time 

 
 Sneller dan het ‘nieuws’ 



Gebruiker (1) 

 Persoonlijk 
 Zakelijk  Organisaties  



Gebruiker? (2) 

Persoonlijk 
 
 Interesses delen 
 Interactie 
 Nieuwe contacten leggen 
 Nieuws 



Opbouw Twitter Pagina 

 Statistieken 

Twitter bericht 
plaatsen 

 Suggesties om 
personen te 

volgen 

Trends 

Twitter wall 

Zoekbalk 

 Profiel pagina 

 Instellingen 
 Informatie 
connecties 

Hoe zien 
connecties jou 

op twitter? 

 Persoonlijke 
twitter wall 

 Getwitterde 
foto’s 



Gebruik Twitter 

Volg personen 
& bedrijven 

Genereer een 
tweet Zoekbalk 

Gebruik ‘@’ om bij een persoon een 
bericht op de wall te plaatsen 

Maximaal 140 tekens 

Klik op ‘#kenia’ om alle tweets weer te 
geven die ook ‘#kenia’ hebben gebruikt 



Twittergebruik organisaties 

Waarom? 
 
 Wie volg je??  Vergroten netwerk 

 
Wat?  Content 



Twittergebruik organisaties 

 
Waarom? 

 
 Netwerk vergroten (potentiële klanten) 
 Binding met bestaande klanten versterken 
 Traffic naar website genereren 
 Naamsbekendheid vergroten 
 Imago verandering / positionering  

 
 
 
 
 



Twittergebruik organisaties 

Waarom? 
 
 Wie volg je??  Vergroten netwerk 

 
Wat?  Content 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Twittergebruik organisaties 

Waarom? 
 
 Wie volg je??  Vergroten netwerk 

 
Wat?  Content 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Twittergebruik organisaties 

 
Wie volg je? Vergroten netwerk 
 
 Huidige klanten (+ potentiële klanten) 
 Bedrijven in je branche 
 Goeroes op specifiek gebied 
 Naaste omgeving (personen + bedrijven) 
 Inspirerende bedrijven & personen 
 Nieuwssites 
 Weblog 
 

 
 
 



Twittergebruik organisaties 

 
Wie volg je? Vergroten netwerk (2) 
 
 search.twitter.com 
 

 
 
 
 



Twittergebruik organisaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Twittergebruik organisaties 

 
Wie volg je? Vergroten netwerk (2) 
 
 search.twitter.com 
 
 www.twittergids.nl 

 
 Tool(s): tweetadder / hootsuite 

 
 
 
 



Twittergebruik organisaties 

Waarom? 
 
 Wie volg je??  Vergroten netwerk 

 
Wat?  Content 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Twittergebruik organisaties 

 Wat?  Content 
 
Waar ben je op dit moment mee bezig? 
 Stel vragen 
 Het bereiken van mijlpalen 
 Foto’s vanuit eigen keuken 
 Nieuwsfeiten 
 Aankondigen 
 Interessante artikelen (link) 

 
 



Twittergebruik organisaties 

Wat?  Content 
  
 Link toevoegen 
Url shortener tinyurl.com & bitly.com 

 
 

 



Twittergebruik organisaties 

Wat?  Content 
  
Link toevoegen 
Url shortener tinyurl.com & bitly.com 

 
 Genereer niet zelf alle tweets maar houdt   
   interessante personen / organisatie in de  
   gaten en retweet berichten 

 
 Gebruik de juiste ‘#’  trendic 

 



Twittergebruik organisaties 

Wat?  Content 
  

 
Wees creatief! 

 



CASE 


