
24 it reseller 19 ••• december 2009

BUSINESS üüü ZEVEN TIPS

Zorg dat je actief bent op de netwerken 
waar je doelgroepen aanwezig zijn. 
Op Ecademy vind je heel wat kleine 
bedrijven, op Xing vind je ook pro-
ductiebedrijven, de corporates zit-
ten vooral op LinkedIn en jongeren 
vind je massaal op Netlog. Facebook 

is dan weer een goed gemiddelde van de totale markt 
en ideaal om producten te lanceren.
Op welke website je ook actief bent, zorg altijd voor een 
behoorlijk ingevuld profi el en een goede herkenbare 
foto. Dit maakt het gemakkelijker om jou te herken-
nen op netwerkmeetings, maar zorgt ook voor meer 
vertrouwen. Mensen communiceren nu eenmaal niet 
graag met mensen zonder gezicht. 
Bouw elke dag aan je credibiliteit. Netwerken als Face-
book of Twitter zijn ideaal om elke dag een aantal goede 
links te posten naar recente artikels die handelen over 
jouw specialisatie (vb. security). Bezoekers zullen au-
tomatisch de link maken tussen jouw naam en die 
specifi eke expertise.
Door het gebruik van sociale netwerken kan je even 
vlot communiceren met mensen aan de andere kant 
van de planeet als met mensen uit je eigen dorp. Het 
grootste gedeelte van ons geld spenderen we echter 
in de regio rond onze woonplaats. Vergeet dus zeker 
de mensen uit je eigen regio niet!
Netwerken zoals Facebook geven je de mogelijkheid 
om naast een persoonlijk profi el ook een pagina aan 
te maken voor je bedrijf. Dit geeft je de mogelijkheid 
om op die pagina rechtstreeks te communiceren met 

zowel bestaande als potentiële klanten. Je kan ook 
nieuwsbrieven versturen en je contacten uitnodigen 
op je events.
Online netwerken geven je de mogelijkheid om met een 
minimum aan moeite toch dagelijks actief te zijn. Enkel 
lid worden van een netwerk en een profi el plaatsen zal 
je niet veel helpen. Het is pas als je actief communiceert 
dat er opportuniteiten in jouw richting zullen komen. 
Deze tip geldt overigens ook voor offl  ine netwerken. 
Veel mensen gebruiken tools zoals TweetDeck (www.
tweetdeck.com) om hun status updates naar meer-
dere netwerken te verzenden. Vergeet zeker niet je 
status op te volgen. Je contacten kunnen op je status 
antwoorden en dus een conversatie starten. Niet aan 
deze conversatie deelnemen is zowat de ergste fout 
die je kan maken. Gebruik dus de tools om je status 
te updaten, maar bezoek regelmatig alle websites en 
neem deel aan de conversatie. 
België is een land van kleine bedrij� es die naar de toe-
komst toe zullen moeten leren om goed samen te wer-
ken zodat ze er allemaal beter van worden. Netwerken 
is niet langer enkel een leuke manier om mensen te 
leren kennen, maar een absolute noodzaak voor elke 
ondernemer.

Geert Conard is een spreker, schrijver, trainer en consultant in 
Social Media en Social Networking. 
In zijn nieuwste boek ‘Friends with Benefi ts’ (www.friends-
with-benefi ts.eu) legt hij de nadruk op de sterk veranderde 
wereld waarin we vandaag leven en werken. 
Op dit ogenblik werkt Geert aan een nieuwe workshop “Social 
Media for Business” waarin hij ondernemers zal trainen in het 
gebruik van diverse sociale netwerken. (www.geertconard.
com) 
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In de wereld van onze 
ouders was netwerken 
nog niet noodzakelijk. 
De meeste mensen 
werkten voor 
bedrijven waarvan de 
eigenaars voldoende 
geld konden 
spenderen aan grote 
publiciteits campagnes. 
Omdat de wereld er nu 
totaal anders uitziet, 
voelen we meer de 
noodzaak om een 
netwerk op te bouwen 
en onze contacten 
goed te verzorgen. 
Dankzij het internet 
hebben we hiervoor 
een aantal tools in 
handen gekregen die 
het wat gemakkelijker 
maken.
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Zeven tips voor een goed 
verzorgd sociaal netwerk 


