Netwerken via social media & LinkedIn
Beschrijving
Je bent nog te weinig aanwezig op online sociaal netwerken om jezelf goed te
presenteren en profileren.
Je wilt gevonden worden via social media en je netwerk vergroten. Daarmee
vergroot je ook de kans om jouw vakkennis en loopbaan een boost te geven. Social
media zijn een krachtig middel om jezelf te presenteren als expert in jouw
vakgebied.
De manier waarop je deze media gebruikt bepaalt je communicatiekracht, maar
hoe zet je dat effectief in?
Tijdens deze training gaan we voorbij bediening of technische aspecten van social
media; we werken aan job marketing. We zetten social media in om je zakelijke
netwerk te vergroten en gevonden te worden om daarmee contacten te leggen.
We oefenen in het leggen van contact tijdens netwerkbijeenkomsten en hoe je een
zinvol en doelgericht netwerkgesprek aangaat. Tenslotte gaan we aan de slag met
face-to-face gesprekken om je toegevoegde waarde te laten zien en verbinding te
maken met potentiële werkgevers, opdrachtgevers of klanten.
Online én offline netwerken als krachtige combinatie in deze actieve training.

Doelen
Na afloop van de training:
• Weet je welke factoren het succes bepalen van je profilering op social
media
• Beschik je over een verbeterd profiel op jouw meest gebruikte zakelijke
online netwerk en weet je hoe je jouw zichtbaarheid en vindbaarheid kunt
vergroten. Tijdens de training maken we dit zichtbaar en passen we dit toe
m.b.v. LinkedIn, het grootste zakelijke online netwerk.
• Kun je de conversatie aangaan met jouw doelgroep en weet je hoe kunt
werken met zakelijke referenties
• Weet je hoe je vacante functies kunt vinden vóórdat de vacature geplaatst
wordt en hoe je er voor kunt zorgen dat je gevraagd wordt voor de job
• Ken je de principes van netwerken en weet je hoe je jouw netwerk actief
kunt inzetten
• Heb je praktijkgericht en realistisch geoefend met netwerkgesprekken en
heb je eventuele drempelvrees grotendeels overwonnen
• Heb je jouw netwerk daadwerkelijk in kaart gebracht en heb je een opzet
voor een netwerkplan gemaakt
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Aanpak:
De training verzorgen wij zowel voor groepen als op individuele basis / coaching on
the job. Ervaring wijst uit dat individuele coaching (mogelijk in combinatie met
training) bijdraagt aan het daadwerkelijk toepassen van het geleerde omdat het
past bij de behoeften en valkuilen van de deelnemer. Daarnaast is individuele
begeleiding veiliger voor de deelnemer omdat deze zich vrijer voelt om individuele
valkuilen te bespreken.
Bij individuele inschrijving wordt de inhoud van het programma in overleg met u
samengesteld. Door de deelnemer zelf ingebrachte en werkgerelateerde casussen
ter verbetering van de effectiviteit worden uitgebreid besproken en geoefend. Wij
hebben ervaring in diverse typen organisaties en door de persoonsgerichte aanpak
investeert u in direct en merkbaar rendement.
Trainingsduur: 1 dag met voorbereidingsopdracht en praktijkopdrachten
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.
Voor meer informatie:
www.akltraining.nl
Of neem contact op: agnes.kleijn@akltraining.nl of 06-51 501 789
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