
 

Van social media naar social selling 

door Richard van der Blom /  

Just Connecting 
 

LinkedIn is nog steeds het zakelijk social media 

platform in NL. Een degelijk profiel is één, maar hoe 

val ik hier nu mee op… 

 

Social selling, what’s in it for me? 

Social media is een niet meer weg te denken bij 

netwerken en zaken doen. Maar hoe zorg je ervoor 

dat het concreet iets oplevert? Hoe breidt je een 

netwerk uit met relevante contactpersonen? Hoe 

zorg je dat je top of mind blijft en hoe haal je 

concreet meer omzet!  

De professionals van Just Connecting laten je zien 

hoe jij dit voor elkaar krijgt. De nadruk ligt tijdens 

deze sessie op LinkedIn. Laat je inspireren en 

ontvang bruikbare tips die je dezelfde dag nog in de 

praktijk kunt brengen. Het wordt een interactieve 

sessie met ruimte voor al jullie vragen.  

  

Programma maandag 4 september 

08:30        Inloop & ontbijt ING kantoor Maastricht 

09:00        Welkom & kennismaking 

09:10        Workshop Van social media naar social 

  selling door Richard van der Blom 

10:30      Afsluiting met koffie/thee 

11:00    Einde programma:  

ondernemen maar 

 

  

ING & StartersCentrum bieden jullie 

deze workshop aan 

De ING bank wil ondernemers helpen succesvol te 

ondernemen. Dat doen ze bijvoorbeeld door jullie 

online op de hoogte te houden van relevant 

ondernemersnieuws en nieuws over jouw sector 

of regio, via Twitter en LinkedIn, maar ook door 

het organiseren van bijeenkomsten in het land. 

ING vindt het leuk om ondernemers te ontmoeten 

en om kennis en ervaring uit te wisselen. ING & 

StartersCentrum hopen jullie daarmee te 

inspireren tot succes! 

 

Aanmelden  

Aanmelding is verplicht! Klik hier als jij je wilt 

aanmelden. 

Max 25 deelnemers 

Locatie  

ING Kantoor Maastricht (Vrijthof) 

Vrijthof 45 Maastricht 

parkeren bij Q-Park Vrijthof 

5 minuten lopen vanaf Markt (bus vanaf station) 

 

Deze ontbijtsessie kan gratis  

bijgewoond worden 

ontbijtworkshop  

‘Van social media  

naar social selling’ 

ma 4 sep – ING Maastricht 

startING up 
 

 

https://starterscentrumlimburg.libersy.com/compact/services/896714366/appointments/new?_=1

