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De wereld van 'nieuw wer

fundamenteel verander
Social media ziln nu br
ve[ove[en van nieuw werk en door de crisis gaan
oude richtlijnen niet altijd op, Aaltje Vincent
heeft daarom haar boek JobmorketinguilzooT
herschreven naar Jobnarketing z,O de anno z0t 3
versie, Hoe vind je nieuw werk en hoe zet je de
social media, zoals Linkedln en Twitter, daarbij in?
Vincent zei de praktische tips op een rij
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Werk veroveren is secondenwerk. Ie cv
en Linkedln-prof,el moet in r5 seconden
leiden tot 'Die wil ik spreken!'. In het
sollicitatiegesprek heb je vervolgens 3o
seconden voor een eerste indruk. Samen
cruciale 45 seconden voor nieuw werk!
Hier is natuurlijk een goede voorbereiding
voor nodig.

ffiAAï§Ë
Iedereen die werkt ofwil gaan werken,
komt voor dit punt te staan: hoe vind ik
nieuw werk? Als je net van school komt,
alsje toe bent aan een volgende loopbaanstap en alsje geconfronteerd wordt
met een gedwongen loopbaanstap door

begint, is het dus goed om een werk-vindmaatje te zoeken. Iemand met wie je kunt
afspreken datje altijd om advies kunt
vragen en van wie je directheid en oprechtheid daarin kunt verwachten.
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De belangrijkste basis voor jobmarketing
en slim socialmediagebruik is weten wat
je wilt en uitstralen 'u moet mij hebben
voor dit werk'. Als je daar scherp en helder

in bent, vind je sneller nieuw werk, zo is
mijn ervaring. le kunt je netwerk goed
inschakelen bij precies dat wat jij ambieert
en ook je socialmedia-activiteit daarop
focussen.

ontslag. Jobmarleeting z.o gaat over hoeje

dat succesvol aanpakt.
Daarbij is werk veroveren voor velen ook
een eenzaam avontuur. Met name a1s je
tien, twintig of dertigjaar niet hebt gesolliciteerd. Voordat je aan de jobmarketing
'r-dqtrdkd. ffi & hf
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Het adagium van jobmarketing is 'Iedereen die nu het werk doet, dat jij wilt gaan
doen, weet het allereerst of er een nieuwe
collega nodig is.' Of omdat er iemand weg-

gaat en er vervanging nodig is, ofomdat er
uitbreiding is in de organisatie. De kunst

jobmarketing is dus om ervoor te zorgen dat zij aan jou denken op het moment
dat er een vacature is. Via netwerken 'in
het echte leven' en via social media moet
je bij hen 'onvergetelijk' a1s vakvrouw of
van

vakman op het vizier komen. Door social
medíazíjn de lijntjes tussen de werkzoekende en de relevante vakgenoten, hun leidinggevenden en hun recruiters, P&O'ers
en HRM'ers nog nooit zo kort geweest.
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Weet wat je wilt en straal uit: 'U moet
mij hebben voor dit werk.'
>> Zorg dat je de actuele ontwikkelingen in
je vak kent via de Linkedln-groepen en
vakgenoten op Twitter.
" Ventileerje ontslagfrustratie niet via
social media. Dit overschaduwtje vak-
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vanje vakgenoten op Linkedln. Het is uniek in de
sollicitatiehistorie datje nu ook het
openbare cv van je concullega's op je
gemak kunt bekijken.
>, Een goed cv is in r5 seconden scanbaar
eÍzoÍgtervoor dat jij uit de verf komt.
Gebruik de functietitels en trefwoorden
uitjouwvakgebied . Je cv is de basis

>> Bestudeer de profrelen

voor je Linkedln-profiel.
Maak je profiel op je cv'beeldend', door
je werkwijze en resultaten te beschrij-

.

ven.Zo kan men zich voorstellen waarvoor jij inzetbaar bent.
Richt je op de bedrijven waar ze jouw
vakmanschap in jouw woon-werk reisafstand goed kunnen gebruiken.
>> Inventariseer hoe dit bedrijfeen vaca-
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ture voor een teamleider, een controller
of projectleider invult.
Weet welke bemiddelingsbureaus,
uitzend-. detachering, werving- en
selectie- en executive searchbureaus in
jouw arbeidsmarkt relevant zijn.

»

Vertel iedereen die je van nabij kent
welke oplossing jij nu bent op de
arbeidsmarkt en waag hen voorjou uit
te kijken! Vraag ook je vriendenschaar
op Facebook om jou te bellen bij een
'gouden tip' en plaats daarbij de link

met een persoonlijke introductie voor
een netwerkgesprek en dat iemand aan

je denkt op het moment dat er een pas-
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vakmanschap en je Linkedln-adres.
Volg je Linkedln-connecties en je
vakgenoten op Twitter en ga de dialoog

naar je Linkedln-profi el.
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sende vacature vrijkomt.
biografie op Twitter is gevuld met

Je

aan!

» Netwerken

voor nieuw werk is in
contact komen met jouw vakgenoten, in
het echte leven, via stevig netwerken in
je vakgebied, op vakbijeenkomsten en
online via social media.
,> Connect ook met de leidinggevenden
en hun recruiters, P&O'ers, HRM'ers,
intercedenten en consultants. Doe dit
altrjd met een persoonlijke uitnodigingstekst.
,, Wees onvergetelijk voor je netwerkgesprekspartner door de vakkundige
vragen dieje stelt.
,, Yraag om advies.
- Mooie resultaten zijn nieuwe namen

»

Plaats op Linkedln een update en op
Twitter een tweet voor welk werk jij
beschikbaar bent.
is noodzakelijk tijdens je
hele werkleven. Werk eraan, voortdurend!

» Netwerken
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,> De eerste indruk maak je in 3o seconden!

»
»

Print het Linkedln-profiel vanje gesprekspartners uit en sluit daarop ook
aan in de vragen dieje stelt.
Bereid zoveel mogelijk STARR-voorbeelden voor. Dit is een twee-minuten-hoorspel met jou in de hoofdrol,
waarmee je je luisteraars laat'zien'hoe

jij werkt.

»
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l,ara weet exacL war ze zoe([: een baar

als i.r-comparv trainer in neï r'ainer van
werken met klanten en met teams onderlrrg. Daar leelI zi Turrschoots e var nB r'
en ze weet dat dit werk gevraagd wordt
in bedrijven die snel groeien, Op nummer 1
var ng11 persoonlri<e a.beicsna'k [' sraat
bedrijf X, daar werken lijkt haar geweldig!
0p de website ziet zil een oproep tot open
so lrcrteren 'laar cv

er

LinKedrn-prohel

Open sollicitatiebrieÍ

(uit Jobmorketing z'o)
X is een bedriif noar mrin hart

omdlt

het de

tap von zip bronche wil ztin. ln het fitnpje op
uw site zegt de nonogtng dtrector; 'Het gaot
niet om het bedenken von goede ideeën
moor wel over hoe deze rdeeen
mogeliik te reoliseren ziin,' Dit inspireerde nii
enorm omdot het werkel|k loten werken von
veranderingen tat ap de werkvloer is wal. ík

geven haar vakmanschap in een oogopslag gr00g en goed doe,
Vio Linkedln zocht ik een @nnectie bii X in
wee- Vervolgers georu,kt zi. Li^kedrn om
het
j
nijn vokgebied en via deze weg vond ik uw
wetk doer b X da t
ontdekke. wie nu
nolm lls leidinggevende von het onderdeel
ambieert en wie daar leiding aan geeft,

re
zri
Haar
open sollicitatiebrief , zie hieronder - maakt
dat ze meteen wordt uitgenodigd om te

L)w vokgebied en de functieomschrtlving

van Z spreken mii zeer oon.0roog solliciteer

e goeae gesp-ek<en k

met de leidinggevende en de

funclie btnnen uw orgonisotie.
Op het moment dlt deze vrtikomt, kom ik

colrega's

ner prezier net u in ges}rekl

<Or-er praTen, Na enke

6z

Z

toekomstige
*o-àill aangenor,enl

noar deze

Plaats geen Linkedln-update oftweet
over een lopende sollicitatieprocedure.
>> Vraag bíj afwíjzíng altijd waarom de
keus op de betreffende kandidaat is
gevallen, dit kan een bedrijf exact
aangeven en het geeftjou input voor
volgende sollicitaties.

» Bereidje goed voor op de onderhandelingen over je arbeidsvoorwaarden. Het
bepaalt je inkomen voor de komende
periode.

Aaltle UËncent is een emaifrn iorpbaanprc{essianal, toonaangevend expert
ir: jobmarketinË" roach Én trainer vën
werkzoekers. Ze is rntwikkslaa. van d*

training .&dvanced Jobmark*ting vn*r
LaopbaanprcÍessicnals ËË Ëastdocent in
vek0Ël*idifigÉn,
Daarnaast verzoígt ee lazingen en !&Jork-

shrps *r,'er j*bmatketing en sailicit*ren via
Link*dln, fiak is zij lid van de Advicscammissie van het vakhlad l-oarb*snHisi*,
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die geheel 'onder de

Toon is arbeidsmarktklaar, hil weet wat hij
kan en welk nieuw wer< hij
hi1 is

er klaa, voorl Htj

wi

nl

wi' veroveren,

ziln senior salesma-

naBemenTKWalireiren, opgedaar in de'grrjze'

elergiesecto., gàan rnzetlerl voor de 'gÍoere'
energiesector, De laatste sollicitatie-ervaring
TooÍr
van
daTeert van lwèdl+ jaa. gelecen De
arbeidsmarrt was loen anders dar nt en hi,
was 46 jaai. Nu op ziln 58ste weet Toon dat
hij het moet hebben van netwerken en niet
van sollicitariebrieven sluren, Ook voor de
wervi.rg- en selecliebranche is hrj, 3r5 f ijna

restiger,'te oud'om bemiddeld te worcert.
Toon gaat zich als de wiedeweerga totaal
verciepen in de groene ene'giera-kr, zocat

huid'krijgt En praat met
mensen die nu in dat vakgebied werken en
met degene die er (recent) bedrijven zijn gestart, om met hen te praten over de sales van
deze groene activiteiten, Toon realiseert zich

&
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ook cal hij zirn netwerk n,el heeft uitgenodigd

inkedlr Na eer tooprol-el
le heDoen genaakr, hee'1 h i in no- time mee.
car vilftorderd cornecries, J1 51311 h;j net
Tw'tter, Zijn naam wordt genoemd op het
nofl'enIdal her becrijl f lr.lex, verhancelaaals connectie op I

vat'uiLstoolrer htenl een er varen saresmdnd
ger zoekt, Climex benadert hem om te komen
praten, En na een aantal goed voorbereide
hrj
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tientatlen van de meest
uitdagende vragen die
op je aÍgevuurd kunnen
worden tijdens een
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Aaltje Vincent
Paperback, z3oblz,
tze druk, zorz, Spectrum

Aaltje Vincent en lacco Valkenburg
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9789049103033
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Aaltie Vincent
Paperback,
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3e druk, zorr, Spectrum
9789000304004

€ 15,95
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Wachien tot er nieuw
werk komt is geen
optie. Je kunt het heÍt
in eigen hand nemen
en gaan'jobmarketen'.
Aan de hand van theorie,
i nvutoefening e n,
voorbeetden en
samenvattingen tegt
Aattje Vincent helder uit
hoe je anno nu het beste
kan zoeken naar de baan
die jil wenst.
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Paperback, 112 blz, 7e druk,
2011, Spertrum
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