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Leg verbanden tussen uw verschillende profielpagina’s

Eén sociaal netwerkonderhoudenvraagt al behoorlijkwat tijd. Laat staandatu zowelmoet
twitteren,bloggenalsFacebook-enLinkedIn-vriendenopdehoogtehouden.Maargeenpaniek.
Ukuntaldezenetwerkenmetelkaarverbinden.

Hans Hermans

U
moet minstens één uur
per dag besteden aanuw
onlinenetwerken, raadt
netwerkexpert Geert Co-
nard aan.Danweet u ze-

ker dat u er iets voor terugkrijgt.
Gemiddeldnadrie jaarkuntudeechte
waarde ervan inschatten. Geen tijd,
zegt u? “Ik denk niet dat er één pro-
fessional is die erminder daneenuur
aan spendeert”, zegt Conard.
“E-mail,weetuwel. Ennet als alle an-
dere activiteiten bouwt u netwerken
best in uw routine in, net zoals de te-
lefoonopnemenof eenmail sturen.”

BLIJF NIET ACHTER UW
SCHERM ZITTEN
Conard is duidelijk in zijn nieuw-
ste boek,Friends with benefits. “Ik zeg
niet dat je een uur per dagmoet sur-
fen op een van de netwerksites. Wel
moet jeminstens eenuur communi-
cerenmetmensen in je netwerk. Dat
kan elektronisch,maar ook in leven-
den lijve. Ik heb een sterke voorkeur
voor echte ontmoetingen. Ga naar
netwerkevenementen, spreek af om
iets te drinken, combineer telefoon,
mail en sms, bekijk onlineprofielen
enzovoort.”

KIES UW COMMUNITY’S
ZORGVULDIG
U kunt zich aansluiten bij zoveel
netwerken als uwilt,maar kies uw fa-
vorieten. Alleendaar bouwtu eenon-
linereputatie op.Ook ophet internet

worden de beste connecties opge-
bouwd rond gedeelde hobby’s en in-
teresses. Of kies eennetwerk volgens
het soort bedrijven waarmee u con-

tactwilt leggen. Zo vindt u veel kleine
en eenmansbedrijven op Ecademy,
productiebedrijvenopXing, grote be-
drijven op LinkedIn en een jonger
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De missing link
tussen uw netwerken



publiek op Netlog. Wilt u een nieuw
product op de totale markt testen,
dan is Facebook geschikt.
Laat uw contacten vervolgens we-
tenopwelkenetwerkenu actief bent.
Conard verwijst in elke mail naar de
netwerkenwaarophij aanwezig ismet
de verschillende logo’s onder zijn
handtekening. “Het is zelfs nuttig om
op verschillende netwerken verbon-
den te zijnmet dezelfdemensen.Het
bedrijf achter een netwerk kan fail-
liet gaan, waardoor u die contacten
kwijt zou spelen. Bovendien breidt
uw tweedelijnsnetwerk uit omdat
deze vrienden op hun diverse net-
werken anderemensen invoegendie
maar op éénnetwerk aanwezig zijn.”

VERBIND UW NETWERKEN
MET ELKAAR
De netwerken leggen zelf steeds
meer links naar elkaar. Zo wordt het
makkelijk om eenzelfde inhoud op

meerdere
sites te plaatsen.

Uw status op LinkedIn bij-
voorbeeld kunt udoor het aanvinken
van het Twitter-vakje meteen naar
uwTwitter-volgers sturen. Andersom
zullen uw tweets opgenomen wor-
den in de status van uw LinkedIn-
profiel door er ‘#in’ aan toe te voegen.
Verder in uw profiel kunt u een link
naaruwblog zetten.Als ze inhet juiste
blogprogrammageschrevenzijn,wor-
den uw blogberichtenmeteen in uw
profiel getoond.
Er bestaan ook links tussen de sta-
tusupdates van Twitter enerzijds en
Facebook, Netlog en Ecademy an-
derzijds. Conard: “Ik krijg een mail-
tje op mijn smartphone telkens
wanneer iemand opmijn status rea-
geert. Die functie heb ik aangevinkt
inde verschillendenetwerken. Zokan
ik meteen reageren op relevante re-
acties of vragen.”

KIES VOOR
OVERKOEPELENDE SITES
Geert Conard zegt 80% tijd uit te
sparen door zijn updates te regelen
via een van deze drie gratis internet-
diensten.
� Ping.fm is eenwebtool die status-
updates meteen naar 46 populaire
netwerken kan sturen.U kunt kiezen
naar welke groepen u welke infor-
matie verzendt, omuw sociale leven
te scheiden vanhet zakelijke. De sta-
tusupdates kunnen ook verzonden
worden via sms of mail met een
smartphone.
� HelloTXT lijkt op Ping.fm. U kunt
alle netwerken samenupdaten of al-
leen een vooraf bepaalde groep van
netwerken. U kunt updaten via in-
ternet, mail, sms, RSS of een Face-
book-applicatie.
� TweetDeck is een applicatie die
u moet downloaden en installeren.
Wat in de eerste plaats een browser
was die het gebruik vanTwittermak-
kelijker en overzichtelijker maakte,
kan nu meerdere netwerken aan.
Hierdoor kunt u updates configure-
ren en doorsturen naar diverse net-
werken.
Daarnaast kunt u ook via de Poken
(een USB-stick-handje om in leven-
den lijve contact te leggen met an-

deremensenmet eenhandje) nieuwe
contacten meteen invoeren in ver-
schillende netwerken.

VOOR GEVORDERDEN
Technisch onderlegde gebruikers
kunnen een flow van links uitwerken
die hen het beste past. “Ik werk het
schema eerst op papier uit”, zegt Co-
nard. “Zo gebruik ik Ping voor mijn
statusupdates. Die worden doorge-
linkt naar Twitter, Facebook, Linke-
dIn enPlaxo. Twitter linkt vervolgens
door naar Ecademy en Netlog. Alles
op deze sites en Facebook verschijnt
opFriendfeed.com.”Een tweede flow
loopt van zijn blog naar Google Rea-
der, Facebook, FriendFeed en Twit-
ter.Opal dezenetwerksites verschijnt
de titel en een link.
Opgepast: vermijd verbindingen
waardoor uw contacten worden be-
stookt met berichten. Stel dat alles
wat upost opTwitter doorgeschoven
wordt naar FriendFeed, maar tege-
lijk pikt Twitter alles op van Friend-
Feed. Endertig keer per daguwstatus
updaten, komt neer op spammen. �
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Geert Conard (41) is een

professionele netwerker. Hij

combineert als consultant, schrij-

ver, spreker en trainer verschil-

lende activiteiten rond sociale

media en netwerking. Hij is ook

oprichter en zaakvoerder van

IT Consult Services.
geert.conard@itconsult.be
www.geertconard.com


