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Linkedln vaart wel
bi, crisis Nederland
Srysfim& mmdÉm. ln zor8 is 8o
procent van de Nederlandse
beroepsbevolking actief op
Linkedln, voorspelten experts
Aattje Vincent en Raymond
Janssen.

Er is een direct verband tussen de ex-
plosieve groei van Nederlandse Lin-
kedln-gebruikers en de economische
crisis. Dat stellen social mediaexperts
Aaltje Vincent en Raymond Janssen.
'Juist door de crisis zijn mensen het
belang van Linkedln gaan inzien",
zeggen beiden. "En het medium zal in
rap tempo blijven groeien." Inmiddels
gebruiken ruim drie miljoen Neder-
landers het zakelijke netwerk. Over
vijf jaar zal zo'n 80 procent van de
beroepsbevolking actief zijn op Linke-
dln, denkenJanssen en Vincent.

Janssen, auteur van het boek De
Keine Linkedln voor Dummies, ziet
dat het medium inmiddels niet meer
alleen hoger opgeleiden bereikt. "Tot
een paar jaar geleden was Linkedln
wijwel uitsluitend een hbo-plus tool.
Tegenwoordig gebruiken ook steeds
meer mbo'ers het netwerk om zich
te profileren. Ook zij merken nu dat
ze op de traditionele mànier moeilijk
aan een baan komen."

Volgens Vincent spelen het UWV
en bedrijven met een sociaal plan - be-
doeld voor werknemers die als gevolg
van een reorganisatie worden ontsla-
gen - hier een grote rol in. "Zij bena-
drukken tegenwoordig het belang van
Linkedln als zakelijk netwerk. Het
WWbiedt zelfs de cursus'solliciteren
met Linkedln' aan. Een steeds grotere
groep raakt er hierdoor van overtuigd
datje zonder Linkedln niet meer goèd
op zoek kunt naar een baan en dat het
creëren van een goed online netwerk
een investering in de toekomst is. Ne-
derland loopt wat dat betreft voofop.
Nergens ter wereld is zo'n groot deel
van de beroepsbevolking geregis-
treerd bij Linkedln. Een goede ontlv'ik-
keling, zeker nu nog slechts 5 tot 10
procent van alle vacatures in kranten
of op vacaturesites staan."

Het plaatsen van advertenties vin-
den veel bedrijven tegenwoordig te
duur en omslachtig, legt Janssen uit.
"Via Linkedln kunnen werkgevers
nu immers al met een paar muisklik-
ken potendeel geschikte werknemers
vinden en daarbij precies selecteren
op de zaken die voor hen belangrijk
zijn;'

@
"luist door de crisis zijn men-
sen het belang van LiÍrkedln
gaan inzien."
Social media-experts Aaltie Vincent en Raymond
,anssen

Janssen en Vincent stellen dat Lin-
kedln vaak niet goed wordt gebruikÍ.
"Veel mensen hebben wel een ac-
count, maar weten niet hoe ze ermee
om moeten gaan". zegt Janssen. "Dat
terwijl je de kans op die nieuwe leuke
baan alleen vergroot als je jezelf goed
presenteert en je netwerk op de juiste
manier inzet." Vincent: "Ik geef regel-
matig cursussen en verbaas me soms
over het gebrek aan kennis. Ik bena-
druk altijd dat de kans op succes via
Linkedln valt of staat met een goede
beschrijving van je val«nanschap, een
goed netwerk, een compleet prof,el
en actieve deelname aan de voor jou
interessante vakgroepen."

MARIEKE
VAN DERVOORT
marieke.vandelvoort€metronieuws.nl
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