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‘Voor nieuw werk 
kun je niet meer 
zonder Social 
Media’ 
Interview met Aaltje Vincent 
 
 
 
 

 

 
 
 

Aaltje Vincent in het kort 

Aaltje Vincent is loopbaan-
begeleider, trainer en bestseller 
auteur. 

Haar bedrijf ‘Aaltje Vincent & 
Company’ is gevestigd te 
Almere. Zij verzorgt individuele- 
en groepsoutplacements en 
traint vakgenoten in haar 
specialisaties: Jobmarketing, 
gebruik van social media en CV 
maken.  

Aaltje Vincent is door het Career 
Management Institute NL 
gecertificeerd tot Register 
Loopbaanprofessional.   
   
Tevens is zij auteur van de 
boeken ‘Jobmarketing’ 
(bestseller, 2007); ‘Solliciteren 
via LinkedIn’ (#1 sollicitatieboek 
van Nederland, 2010); 
‘Careermanagement via 
LinkedIn’ (2010); en ‘Werk 
vinden via Social Media’ (2011). 

  

 

 

Aaltje Vincent (1960) is één van de experts op het gebied van het 
inzetten van Social Media om werk te vinden. Ze heeft er een 
aantal boeken over geschreven, waarvan het laatste in november 
2011 is verschenen. BHP Groep had een gesprek met haar.  
 

 Je komt oorspronkelijk uit de hoek van de marketing. Wat 
trok je aan in het loopbaanadviesvak? 
 
Aaltje Vincent:  “Loopbaanadvies heeft twee fases. De eerste is de 
naar binnen gerichte onderzoeksfase: wie ben ik, wat kan ik en wat 
wil ik. Daarna heb je de fase die erom gaat hoé je dan een nieuwe 
baan vindt, hoe je werk verovert.  
 
Mijn hart heeft vanaf het begin bij die tweede fase geleden. In het 
begin ging het vooral om individuele begeleiding, maar op een 
gegeven moment kwamen de groepsopdrachten. Een dochter-
bedrijf van C&A ging dicht, en ik kreeg de klus om al die dames van 
in de 50 die twee dagen per week werkten, naar een nieuwe baan 
te begeleiden. Voor die groep heb ik mijn methode, jobmarketing 
noemde ik dat, op papier gezet, als werkboek. Een uitgever zag er 
brood in en nu is het boek  ‘Jobmarketing’ al aan zijn tiende druk 
toe.  
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Toen LinkedIn opkwam zag ik meteen dat je dat ook kunt gebruiken om werk te vinden. Ik wilde er graag 
een boek over schrijven, maar om beter beslagen ten ijs te komen heb ik Jacco Valkenburg, die al het 
boek Recruitement via LinkedIn had geschreven, benaderd om het samen te doen. Dat is Solliciteren via 
LinkedIn geworden, sinds de verschijning in 2009 het best verkochte sollicitatieboek van Nederland.”  
  

 En nu ligt er het boek ‘Werk vinden via Social Media’. 
 
Aaltje Vincent:  “Het boek is geschreven voor de 35-plusser die Social Media enigszins privé gebruiken 
maar nauwelijks voor werk. Social Media zijn essentieel geworden op de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen 
adverteren in kranten, maar dan krijgen ze onnoemelijk veel reacties zodat ze door de bomen het bos 
niet meer zien. Dertig procent van de werkende bevolking zit op LinkedIn, in totaal 2,7 miljoen mensen; 
tachtig procent van de hoger opgeleiden heeft profiel op LinkedIn. Dat betekent dat bijna iedereen die 
beslist of jij een baan krijgt, op LinkedIn zit.  
 
Hoe het werkt? Op LinkedIn staan 2,7 miljoen cv’s. Recruiters kunnen met de zoekfunctie van LinkedIn 
razendsnel bijvoorbeeld een controller in Den Haag of een IT’er in Nijmegen vinden. Zo’n lijstje rolt er in 
twee seconden uit.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Aan de andere kant, om gevonden te worden moet je profiel compleet zijn en de goede trefwoorden 
gebruiken. Dat is erg belangrijk. Verder helpt het als je op LinkedIn dicht bij degene staat die de 
zoekvraag formuleert. Hoe dichter bij of eigenlijk hoe korter de link, des te hoger sta je op dat lijstje. 
Daarom moet je proberen mensen die bij bedrijven zitten waar je wel zou willen werken, aan je netwerk 
op LinkedIn toe te voegen. Mijn ervaring is dat zo’n verzoek om te linken meestal wel wordt 
geaccepteerd. En vaak gaat men dan toch even in je profiel kijken. 
 
Maar er zijn meer mogelijkheden.  Je vakcollega’s zetten vaak vacatures op LinkedIn, die, als je gelinkt 
bent, vindt in hun updates die je regelmatig op je LinkedIn-homepage ziet. 
Op LinkedIn zoeken vakgenoten elkaar op in groepen om te discussiëren over het vak. Dat is een plaats 
waar een werkzoekende zeker moet zijn. Wie slim is doet aan die discussies mee. In die groepen kunnen 
recruiters ook twee weken lang gratis een vacature plaatsen.  
Als je dus op zoek bent naar werk, maak je je zichtbaar door mee je doen met discussies, door goede 
connecties te vinden en door naar de vacatures te kijken.” 
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“Op LinkedIn zoeken vakgenoten elkaar op in groepen 

om te discussieren over het vak. Dat is een plaats waar 

een werkzoekende zeker moet zijn.” 
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“Iedereen die nu op de arbeidsmarkt start, 

zal in zijn leven gemiddeld 14 maal van 

baan veranderen.” 



 

 

 
 
 
 
 

 Allemaal interessant, maar veel mensen vinden een nieuwe baan nog steeds via bekenden.  
 
Aaltje Vincent:  “Dat is waar. Bedrijven met een vacature betalen soms de werknemer als die een nieuwe 
collega aanbrengt. En dat is vaak iemand uit de eigen omgeving. Dat is snel en goedkoop, en het levert 
vaak een goede kandidaat op. Maar daarvoor heb je dus wel een zo groot mogelijk netwerk, bijvoorbeeld 
op LinkedIn, nodig. En dat hele netwerk moet weten dat jij bijvoorbeeld een prima controller bent die 
goed thuis is in de kinderopvang.  
En dan schrijf je bijvoorbeeld: ‘Als je wat weet over een baan als controller in de kinderopvang, laat het 
horen.’ Ga alsjeblieft niet vertellen dat je bij je huidige bedrijf weg wil omdat je daar een probleem hebt, 
maar beschrijf jezelf als de oplossing voor een probleem van iemand anders. Er is nog heel veel schroom 
om op LinkedIn te zetten dat je ín bent voor een nieuwe baan, merk ik vaak. Toch werkt het zo.” 
 
 
 
 
 

 Stel, je zoekt een nieuw baan, maar je baas mag het niet weten. 
 
Aaltje Vincent:  “Dan gebruik je Facebook en Hyves. In principe doe je hetzelfde, alleen kan het dan 
informeler. Facebook en Hyves zijn vriendensites dus de toon kan wat losser zijn: ‘Een etentje voor wie 
mij aan een nieuw baan helpt!’   
 
We moeten niet vergeten dat de arbeidsmarkt de laatste tijd compleet veranderd is. Iedereen die nu op 
de arbeidsmarkt start, zal in zijn leven gemiddeld 14 maal van baan veranderen. Als iemand van 48 of 52 
jaar een nieuwe baan krijgt, denkt of hoopt die vermoedelijk daar wel tot zijn pensioen te zitten. Maar 
eigenlijk is er geen enkele garantie dat het zo gaat lopen. Mijn filosofie is dat je je LinkedIn-profiel altijd 
op orde moet hebben en je netwerk goed onderhouden, omdat de kans dat je ooit nieuw werk nodig 
hebt in mijn optiek honderd procent is.  
En wat is je investering? Het kost een zondag om je profiel op de Social Media te maken. Daarna hoef je 
het alleen maar bij te houden en dat is echt niet zoveel werk. En het mooie is: het is nog gratis ook.” 
 
 
 
 
 

 Hoe begin je de zoektocht naar nieuw werk? 
 
Aaltje Vincent:  “Je moet eerst weten wat je wilt en goed in je vel zitten. Met die twee dingen begint alles 
mee. Mensen zeggen vaak: ‘ik wil zo snel mogelijk nieuw werk hebben, maakt niet uit wat’. Dat werkt 
niet. Je wordt nergens aangenomen. Men wil mensen die er helemaal voor gaan. En als je nog in de rouw 
zit vanwege het verlies van je vorige baan, dan voelen mensen dat. Dan willen ze je ook niet hebben.” 
 
 
 
 
 

“De kans dat je ooit nieuw werk nodig hebt 

is, in mijn optiek, 100%.” 

“Je moet pretlichtjes in je ogen hebben om 

aangenomen te worden.” 
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 Die eerste fase is dus erg belangrijk? 

Aaltje Vincent: “Die is broodnodig. Je moet pretlichtjes in je ogen hebben om aangenomen te 
worden. Je moet weten wat je wilt. De concurrentie op de arbeidsmarkt is echt moordend. 
Zoals gezegd: mijn hart ligt bij de tweede fase. De eerste fase doe ik ook wel, maar op mijn manier. 
Bij mij geen invuloefeningen, geen kernkwaliteiten. Ik stuur mensen gewoon naar buiten: ‘ga maar 
met mensen praten, dan ontdek je ook wel waar je hart ligt en waar niet’. Mensen die voor mij 
kiezen leren via de buitenwereld zichzelf onderzoeken.”  
 

 Dan hebben we nog Twitter. 
 
Aaltje Vincent: “Ja. Als er bij een bedrijf een nieuw iemand nodig is, en er werken een aantal mensen 
die een Twitteraccount hebben, dan kunnen die dat onmiddellijk op Twitter zetten. Dat gaat dan 
met de toevoeging ‘#vacature’.  
Ook wervings- en selectiebureaus, uitzendbureaus en vacaturesites zetten de nieuwe banen meteen 
op twitter. Dus als je de juiste mensen of bedrijven op twitter volgt, krijg je de vacatures heet van de 
naald voorgeschoteld. Een ding is duidelijk: voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media.” 
 

 Is een waarschuwing niet op zijn plaats? Elk woord dat je op internet zet, blijft in principe 
altijd bewaard.  
 
Aaltje Vincent:  “Ik ben me erg van bewust dat alles wat je op social media zegt openbaar is, eeuwig 
bewaard blijft en tegen je kan worden gebruikt. Dus iedere keer dat ik iets op Twitter of Facebook 
zet, vraag ik me af: zou ik dit ook tegen een zaal met duizend mensen zeggen? Een goede raad: als je 
gaat twitteren, twitter dan over je vak.” 
 
 
 
 
 

 Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? 
 
Aaltje Vincent:  Als twitter niet meer bestaat komt er wat anders. Social Media zullen blijven 
bestaan, we blijven elkaar opzoeken op de media waar iedereen toch al zit. Wat ik de laatste tijd zie 
is de opkomst van community’s. Bedrijven willen steeds meer hun huidige én potentiële 
medewerkers in een community hebben.” 
 

 En wat betreft het loopbaanadviesvak? Denk  je dat men zich meer gaat richten op de tweede 
fase, de fase van het werk veroveren? 
 
Aaltje Vincent:  “Ik denk dat opdrachtgevers gewoon resultaten willen zien. En dat ze ook 
verwachten dat de adviesbureaus expertise over social media in huis hebben. De adviesbureaus 
worden daartoe dus gedwongen door de markt. Wat dat betreft heeft de gemiddelde 
loopbaanprofessional volgens mij nog een hele slag te maken.” 
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“De gemiddelde loopbaanprofessional heeft 

volgens mij nog een hele slag te maken.” 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Voor het publiceren van deze interviewspecial gaat onze  
speciale dank uit naar geinterviewde Aaltje Vincent  
en journalist Hans Walraven.   
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BHP Groep in het kort 

Al meer dan vijftien jaar 
ondersteunen we werknemers 
bij het maken van gerichte 
loopbaankeuzes. 

We adviseren organisaties op 
het gebied van mens en arbeid 
en verzorgen outplacement-
trajecten voor individuele 
kandidaten en groepen.  

Regelmatig publiceren wij 
korte artikelen over loopbaan-
ontwikkeling en eens per twee 
maanden verschijnt een 
column van de hand van onze 
directeur Adri van der Kemp.  
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